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Kommuninvånarenkäten i Närpes 2019 – resultatrapport 

Thomas Karv & Kim Strandberg 

 

1. Inledning 

 

Inför samgångsförhandlingarna mellan Närpes stad och Kaskö stad fick vi i juni uppdraget av 

Närpes stad att göra en utredning med huvudfokus på att ta reda på hur kommunens invånare 

förhåller sig till en eventuell samgång med Kaskö. I slutet av augusti sändes därför en enkät ut 

till samtliga kommuninvånare 18 år eller äldre. Denna rapport handlar därmed om enkätens 

resultat. De resultat som vi här presenterar rör "Frågor om en eventuell samgång med Kaskö" 

samt "bakgrundsuppgifter" i enkäten. Det är skäl att redan här inledningsvis påpeka att denna 

rapport bara lyfter fram de huvudsakliga resultaten av utredningen. Det finns givetvis många 

fler synvinklar att se på resultaten ur än de vi här presenterar.  

Rapporten inleds med en sammanställning kring enkätens respondenter och därefter övergår vi 

till själva huvudfrågan kring åsikter om en eventuell samgång mellan Närpes och Kaskö. Efter 

det presenterar vi resultaten kring de åsiktsfrågor som fanns inkluderade i enkäten, som ett 

försök till att försöka tydliggöra vilken typ av argument som kan tänkas förklara 

åsiktsskillnaderna kring en eventuell samgång. Avslutningsvis redogör vi för de huvudsakliga 

argumenten som har framkommit i de öppna kommentarerna.  

Bifogat till denna rapport kommer även att finnas ett antal bilagor innehållandes en 

sammanställning av inställningen till de olika samgångsargumenten baserat på 

bakgrundsuppgifter (bilagor 1–7), öppna kommentarer (bilaga 8) samt enkäten i sin helhet 

(bilaga 9).  

 

2. Svarsprocenter och bortfall 

Svarsprocenten blev hela 45 % (N= 3408). Totalt svarade 1142 personer online, vilket utgör 34 

% av alla svar, och 2226 personer svarade på pappersenkäten, dvs. 66 %. Tyvärr hade vi inte 

möjligheter att ta fram svarsprocenter per kommundel, men i tabell 1 (se följande sida) 

redovisas åtminstone svarsprocenten enligt kön och åldersgrupper: 
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Tabell 1. Svarsprocenter enligt kön och åldersgrupper. 

Variabel   

Andel av 

befolkningen 

(%) 

  
Andel av de 

svarande (%) 
  

Svarsprocent 

(%) 

       

Kvinnor  49,6  51,4  44,3 

Män  50,4  48,6  42,3 

       

       

18-24  7,7  4,2  24,0 

25-34  13,4  9,9  32,4 

35-54  28,2  24,0  37,2 

55-69  24,2  30,2  54,8 

70-  26,6  31,0  51,3 

              

 

I tabell 1 ser vi att det framförallt är de yngsta åldersgrupperna som svarat i lägre grad än deras 

andelar av befolkningen utgör. Med tanke på denna skevhet i bortfallet kommer vi i vissa 

tabeller/figurer därför att dels redovisa siffror för de som svarat på enkäten, men även visa 

motsvarande siffror när detta bortfall bland de yngsta åldersgrupperna är taget i beaktande 

eftersom dessa är underrepresenterade bland de som svarat på enkäten. Detta görs genom en 

s.k. statistisk viktning för ålder, kön och hemort vilket är vedertaget förfarande när man med 

större säkerhet vill uttala sig om åsikterna hos en viss population utan att ha enkätsvar från hela 

populationen. Helt konkret: om vi vill göra en slags "prognos" över hur alla Närpesbor tycker 

och har svar från 45 % av Närpesborna, ger viktade resultat en uppskattning av hur det sannolikt 

skulle se ut om 100 % hade svarat på enkäten. Det är dock mycket viktigt att komma ihåg att 

vi inte vet varför folk inte har svarat på enkäten. Är det för att de inte har en åsikt i frågan, för 

att de inte hann eller andra orsaker? Viktade resultat är och förblir därför alltid rent hypotetiska 

uppskattningar.  

 

3. Åsikter om en eventuell samgång  

I kommande figurer 1,  2  och 3 visar vi fördelningen på fråga 8: "Vilken är din inställning till 

en eventuell samgång mellan Närpes och Kaskö?". I denna fråga skulle man ta ställning baserat 

på sex olika svarsalternativ: ”Mycket positiv”, ”Ganska positiv”, ”Varken positiv eller negativ”, 

”Ganska negativ”, ”Mycket negativ” eller ”Vet ej/tar ej ställning”. En del av de som svarat på 
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enkäten har låtit bli att svara på denna fråga, och därmed är antalet svarande för denna fråga 

lägre än det totala antalet svarande i enkäten.  

I figurerna ingår resultat baserat både på de som har svarat (oviktat), alltså bland de vars åsikt 

vi med säkerhet vet, samt även ett statistiskt mått på hur det skulle sett ut om 100 % hade svarat 

(viktat). Färgkoden som används är grönt för ”positiva svar”, gult för ”neutrala svar” och rött 

för ”negativa svar”. De svarta staplarna redovisar resultatet vid användning av en statistisk vikt. 

I figur 1 visas svarsfördelningen i enlighet med de ursprungliga svarsalternativen. Detta för att 

tydligare visa på skillnaderna.  

 

 

Figur 1. Åsikter om en eventuell samgång mellan Närpes och Kaskö stad bland de som svarat 

på enkäten. Procentuella andelar med viktade och oviktade data (vikt för ålder, kön och ort). 

 

Figur 1 visar att det är mycket jämnt bland de olika alternativen, men att det oftast 

förekommande alternativet är ”Varken positiv eller negativ”. Baserat på figur 1 kan även 

konstateras att resultaten inte varierar nämnvärt beroende på om vi använder oss av vikten eller 

inte, vilket indikerar att de som faktiskt har svarat utgör en representativ bild av kommunen 

som helhet. Vi betonar dock ännu en gång starkt att vi aldrig kan veta skälen till att man inte 

svarat på enkäten, och den viktade stapeln skall endast ses som en statistik uppskattning och 

ingen vedertagen sanning. Intressant är även att de två svarskategorierna vilka indikerar starka 
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ställningstaganden även är de minst vanliga, om man bortser från ”Vet ej/tar ej ställning” 

alternativet.  

Nu kan man förstås kanske mena att det är lite hårklyveri att jobba med alla sex olika 

svarskategorier. För att verkligen belysa denna centrala fråga ordentligt har vi därför valt att i 

figurer 2 och 3 redovisa åsiktsfördelningarna när vi har slagit ihop svarskategorier. I figur 2 har 

svarskategorierna ”Mycket positiv” och ”Ganska positiv” sammanslagits till en ny kategori 

”För”, ”Varken positiv eller negativ” och ”Vet ej/tar ej ställning” har sammanslagits till en ny 

kategori ”Neutral” medans svarskategorierna ”Mycket negativ” och ”Ganska negativ” har 

sammanslagits till en ny kategori ”Emot”. I figur 2 visar vi fördelningarna baserat på de tre 

olika nya kategorierna. 

 

 

Figur 2. Åsikter med sammansatta kategorier om den eventuella samgången med Kaskö stad 

bland alla som svarade på enkäten. Procentuella andelar av samtliga svar med viktade och 

oviktade data (vikt för ålder, kön och ort). 

 

Sett ur denna synvinkel är det enklare att få en uppskattning kring hur kommuninvånarna 

förhåller sig till frågan. Om vi fokuserar på de som verkligen har svarat ser vi att en större andel 

förhåller sig positivt till en samgång än andelen som är neutrala eller negativa. Denna 

ordningsföljd ändras heller inte vid användningen av statistik vikt, men marginalen minskar.  
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För att verkligen förenkla resultatredovisningen har vi även slutligen valt att exkludera de som 

svarat ”Varken negativ eller positiv” eller ”Vet ej/tar ej ställning” och därmed valt att endast 

fokusera på de som haft en bestämd åsikt i figur 3. Därmed faller 1010 av de svarande bort i 

denna figur, i och med att de anses som ”Neutrala”. Därmed att vi gjort om frågan till en binär, 

”För” eller ”Emot” fråga, som liknar hur en dylik fråga kunde ha sett ut i en eventuell 

folkomröstning. Dock är det viktigt att påpeka att precis som figur 1 visar finns det även 

skillnader inom dessa två kategorier som är värda att beakta i och med att andelen som svarat 

”Mycket positiv” eller ”Mycket negativ” var lägre än den andelen som svarat ”Ganska positiv” 

eller ”Ganska negativ”.  

 

 

Figur 3. Åsikter på en binär skala om en eventuell samgång med Kaskö stad. Procentuella 

andelar med viktade och oviktade data (vikt för ålder, kön och ort).  

 

I ljuset av denna sammanställning ser vi att andelen som förhåller sig positiva till en eventuell 

samgång är större än andelen som förhåller sig negativa till en eventuell samgång. Skillnaden 

är 5,6 procentenheter baserat på svaren, men vid användning av vikt minskar skillnaden till 

endast 1,2 procentenheter.   

Vi går i det följande vidare med att granska åsikterna om en eventuell samgång i ljuset av 

bakgrundsvariabler. För överskådlighetens skull gör vi detta med de ursprungliga 

åsiktskategorierna (jfr figur 1 sid 3). I tabell 2 (se följande sida) visas därmed fördelningen för 
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Närpes, yrke samt vilken kommundel de svarande är bosatta i. Varje enskild rad i tabellen visar 

den procentuella fördelningen bland de sex olika alternativen (totalt 100 %), och även antalet 

svarande hos den specifika gruppen (N). 

 

Tabell 2. Åsikter om den eventuella samgången med Kaskö stad enligt bakgrundsuppgifter 

(procentuella andelar per rad).  

 

Mycket 

negativ

Ganska 

negativ

Varken 

positiv eller 

negativ

Ganska 

positiv 

Mycket 

positiv

Vet ej/tar 

ej 

ställning N

Kön Kvinna 15 17 27 24 12 5 1692

Man 17 17 24 26 13 3 1645

Svenska 17 18 26 24 11 4 3049

Finska 9 10 21 24 29 8 171

Annat 6 7 27 36 17 8 131

Ålder 18–24 27 23 25 18 5 2 139

25–34 24 19 25 20 10 2 336

35–54 17 24 25 22 10 3 814

55–69 16 17 26 24 14 3 1023

70+ 11 11 26 30 14 7 1043

Uppväxt i Närpes Ja 18 19 26 24 10 3 2392

Nej 11 12 24 28 19 6 914

Yrke Arbetstagare inom industri 21 12 27 28 9 2 272

Arbetstagare inom service 22 23 28 18 6 3 348

Arbetstagare inom offentliga sektorn 19 21 23 22 13 3 384

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 
16 10 26 28 17 3 174

Egenföretagare, arbetsgivare 21 21 21 23 12 2 376

Högre tjänsteman 7 26 21 29 17 0 94

Pensionär 12 13 27 28 14 6 1499

Studerande 21 19 32 21 7 1 88

Hemmaförälder 22 22 28 22 0 6 18

Arbetssökande 16 10 26 28 17 18 17

Annat 

Bosatt i 

kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. Västra-

Yttermark, Öster Yttermark) 

19 21 26 21 9 4 347

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

21 18 26 20 12 4 728

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

15 19 25 26 11 4 397

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

16 16 29 28 8 4 343

Centrumområdet med omnejd (t.ex. 

Näsby, Finby, Klaresund, Kåtnäs, 

Bäckby, Knåpnäs) 

13 17 24 27 15 4 1265

Pörtom med omnejd 14 10 28 25 15 8 278

Modersmål
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Resultaten i tabell 2 visar att de tydligaste åsiktsskillnaderna om en eventuell samgång finns 

mellan finsk- och svenskspråkiga, enligt om man är uppvuxen i Närpes och enligt vilken typ av 

yrke man jobbar med. Det finns även klara skillnader mellan de olika kommundelarna, t.ex. att 

andelen som är positiva (helt/ganska) i Centrumområdet med omnejd är 12 procentenheter 

högre än i Yttermark med omnejd, som är den kommundelen som är mest negativt inställd till 

en eventuell samgång.   

 

4. Åsikter om argumenten för och emot en samgång i den offentliga debatten 

Vi avslutar vår genomgång av åsikterna om en eventuell samgång mellan Närpes och Kaskö 

genom att ännu i tabell 3 se på hur åsikterna varierar kring de argument som har framförts i den 

allmänna debatten kring en eventuell samgång. Vi lämnar därmed åsikterna om en eventuell 

samgång och fortsätter genom att redovisa svaren på fråga 7: "Ta ställning till följande 

påståenden som har förts fram som argument i debatten om en eventuell samgång mellan 

Närpes och Kaskö" där svarsalternativen var "Helt av annan åsikt", ”Delvis av annan åsikt", 

”Delvis av samma åsikt”, ”Helt av samma åsikt” eller "Vet ej/tar ej ställning". Varje enskild rad 

i tabell 3 visar den procentuella fördelningen bland de fem olika alternativen (totalt 100 %), och 

även antalet svarande hos den specifika gruppen (N). Notera även att dessa analyser också 

kontrolltestats med viktade data, vilket dock gav mycket små ändringar.  

 

Tabell 3. Åsikter kring argumenten om en eventuell samgång med Kaskö stad (procentuella 

andelar per rad).  

 

Helt av annan 

åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma åsikt

Helt av 

samma åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Det är viktigt för regionens framtida utveckling att det 

blir en samgång mellan Närpes och Kaskö.

19 15 30 25 11 3364

Närpes ekonomiska situation kommer att försämras vid 

en samgång mellan Närpes och Kaskö.

8 10 28 41 14 3322

Närpes möjligheter att utvecklas kommer att förbättras 

vid en samgång mellan Närpes och Kaskö.

18 17 31 21 13 3350

Närdemokratin kommer att försämras vid en samgång 

mellan Närpes och Kaskö.

14 17 25 26 19 3318

Den tvåspråkiga servicen kommer att förbättras vid en 

samgång mellan Närpes och Kaskö.

15 13 30 26 17 3328

Servicen i byarna kommer att försämras vid en 

samgång mellan Närpes och Kaskö.

16 15 22 33 15 3340

Det är viktigt att personalens ställning tryggas vid en 

samgång mellan Närpes och Kaskö.

12 11 19 46 13 3337
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För att tydliggöra skillnaderna i åsikter kring dessa sju argument visar figur 4 tydligare 

fördelningen mellan de som instämmer (Helt av samma åsikt/Delvis av samma åsikt), är 

neutrala (vet ej/tar ej ställning) och inte instämmer (Helt av annan åsikt/Delvis av annan åsikt) 

i argumenten som framförts.  

 

 

Figur 4. Åsikter kring argumenten om en eventuell samgång med Kaskö stad (antalet svarande 

inom parenteserna).  

 

Resultaten i figur 4 visar att det är en majoritet som instämmer i samtliga av dessa sju 

påståenden. Mest samstämmighet verkar råda kring påståendet att Närpes ekonomiska situation 

kommer att försämras vid en samgång mellan Närpes och Kaskö, medans mest oenighet råder 

kring om närdemokratin kommer att försämras vid en samgång mellan Närpes och Kaskö.  

För att ännu försöka förklara åsiktsskillnaderna kring en eventuell samgång visar figur 5 (se 

följande sida) andelen som instämmer i påståendet baserat på åsikt kring en eventuell samgång, 

”För”, ”Neutral” eller ”Emot”. Till exempel visar resultaten för den första frågan att 28,9 % av 

de som är ”För”, 46,3 % av de som är ”Neutrala” och 77,1 % av de som är ”Emot” en eventuell 

samgång instämmer i påståendet att närdemokratin kommer att försämras vid en eventuell 

samgång mellan Närpes och Kaskö.    
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Figur 5. Åsikter kring argumenten baserat på åsikt om en eventuell samgång med Kaskö stad 

(antalet svarande inom parenteserna).  

 

Baserat på resultaten ser man tydligt att det finns ett samband kring hur de svarande förhåller 

sig till de olika argumenten och hur de förhåller sig till en eventuell samgång. T.ex. anser hela 

92,9 % av de som är ”För” en samgång att det är viktigt för regionens framtida utveckling att 

det blir en samgång mellan Närpes och Kaskö. Detta att jämföra med att endast 13,8 % av de 

som är ”Emot” en eventuell samgång också instämmer i det argumentet. Generellt kan man 

konstatera att det finns ett tydligt mönster i att när ordet ”försämras” ingår i påståendet så 

instämmer de som är ”Emot” en eventuell samgång i påståendet, medans om ordet ”förbättras” 

ingår instämmer de som är ”För” en eventuell samgång i påståendet.  
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Ekonomi 

 ”Jag har svårt att se att Närpes på kort sikt kunde få någon ekonomisk fördel av 

en sammanslagning.” 

 ”En tillfällig nedgång i ekonomin men utvecklingspotentialen är ju enorm.” 

 

Administration/Service 

 ”Det är viktigt att det inte skapas dubblering av tjänster och service.” 

 ”Orolig för stridigheter och fördröjningar i beslutsfattandet när flera partier ska 

vara med och bestämma.” 

 

Språk 

 ”Det är viktigt att Närpes i framtiden även får inflyttare som är finskspråkiga. 

Detta kan Kaskö bidra till.” 

 ”Svenska språkets ställning i regionen kommer att försämras ytterligare vid en 

samgång.” 

 

Demokrati 

 ”Det blir oredigare i fullmäktige. Närdemokratin blir sämre med mer folk att ta 

hänsyn till.” 

 ”Vill Kaskö gå med och godkänner avtalet så OK. Jag litar på våra 

beslutsfattare.”      

 

Hamnen 

 ”Hamnen i Kaskö skulle kunna bidra till utvecklingen i Närpes.” 

 ”Kaskö hamns roll är mycket obetydlig bland Finlands hamnar, och är i grund 

och botten bara ytterligare en ekonomisk utgift.” 

 

Regional/Nationell utveckling 

 ”En samgång är ytterst viktig för att utveckla regionen till en livskraftig region. 

Kaskö har inte möjlighet att utvecklas utan stöd.” 

 ”Jag ser inte vilka konkreta fördelar en samgång skulle ge Närpes stad. Kaskös 

befolkning är liten och gör ur den synvinkeln Närpes endast marginellt större.” 

 

 

6. Avslutning 

Vi avslutar här vår rapport från kommuninvånarenkäten 2019 i Närpes. Som vi konstaterade i 

inledningen finns det massor med nyanser på våra resultat som vi inte här har belyst, eller bara 

skrapat lite på ytan på. Det är alltid en svår avvägning hur mycket och detaljerade resultat man 

skall ta med i en dylik rapport utan att rapporten blir alltför tungläst och oöverskådlig. Vi hoppas 

ändå att vi med denna rapport har fått fram de huvudsakliga resultaten från 

kommuninvånarenkäten i Närpes 2019. 
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Bilaga 1. Argument: Närdemokratin kommer att försämras vid en samgång mellan Närpes och 

Kaskö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 14 16 24 24 22 1652

Man 14 17 26 27 16 1626

Svenska 13 17 25 26 20 2989

Finska 23 17 21 17 23 169

Annat 27 18 24 17 14 133

Ålder 18–24 11 13 21 28 28 142

25–34 8 16 26 30 20 335

35–54 12 20 23 28 17 812

55–69 14 16 27 27 16 1018

70+ 18 15 24 20 24 990

Uppväxt i Närpes Ja 12 15 26 28 19 2350

Nej 20 19 21 20 20 902

Yrke Arbetstagare inom industri 8 16 27 34 16 271

Arbetstagare inom service 8 18 25 30 19 346

Arbetstagare inom offentliga sektorn 13 20 24 25 18 382

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 

20 17 25 25 14 176

Egenföretagare, arbetsgivare 
11 17 25 34 14 373

Högre tjänsteman 25 27 18 19 12 94

Pensionär 17 14 25 21 22 1442

Studerande 11 13 25 21 31 88

Hemmaförälder 0 17 6 33 44 18

Arbetssökande 6 6 29 24 35 17

Annat 9 35 21 24 11 71

Bosatt i kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. 

Västra-Yttermark, Öster Yttermark) 

9 15 26 31 19 339

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

11 15 25 32 17 719

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

15 17 25 21 21 389

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

9 18 25 29 19 338

Centrumområdet med omnejd 

(t.ex. Näsby, Finby, Klaresund, 

Kåtnäs, Bäckby, Knåpnäs) 

17 18 24 21 19 1248

Pörtom med omnejd 16 15 23 21 25 265

Modersmål
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Bilaga 2. Argument: Servicen i byarna kommer att försämras vid en samgång mellan Närpes 

och Kaskö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 16 14 22 30 19 1664

Man 15 16 22 35 12 1636

Svenska 15 15 22 34 15 3005

Finska 24 16 20 22 17 172

Annat 26 19 22 17 16 135

Ålder 18–24 15 14 25 33 13 142

25–34 11 17 23 36 13 336

35–54 15 16 21 32 15 815

55–69 16 14 22 38 11 1019

70+ 18 14 21 27 21 1006

Uppväxt i Närpes Ja 14 14 22 36 14 2363

Nej 19 16 20 26 19 909

Yrke Arbetstagare inom industri 12 15 20 42 12 271

Arbetstagare inom service 10 13 23 41 15 346

Arbetstagare inom offentliga sektorn 16 14 26 28 16 384

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 

20 18 22 28 12 176

Egenföretagare, arbetsgivare 14 17 19 42 8 374

Högre tjänsteman 28 20 21 20 11 94

Pensionär 17 14 21 30 18 1458

Studerande 10 21 24 25 20 89

Hemmaförälder 0 17 22 33 28 18

Arbetssökande 12 0 24 35 29 17

Annat 20 23 17 31 10 71

Bosatt i kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. 

Västra-Yttermark, Öster Yttermark) 

10 12 20 41 17 340

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

12 11 21 43 12 728

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

18 18 23 24 18 391

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

11 15 24 37 13 342

Centrumområdet med omnejd 

(t.ex. Näsby, Finby, Klaresund, 

Kåtnäs, Bäckby, Knåpnäs) 

21 17 21 25 16 1249

Pörtom med omnejd 12 13 24 36 16 269

Modersmål
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Bilaga 3. Argument: Närpes ekonomiska situation kommer att försämras vid en samgång 

mellan Närpes och Kaskö. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 7 9 28 39 17 1654

Man 9 10 27 43 11 1629

Svenska 7 9 28 43 14 2989

Finska 17 16 29 22 16 171

Annat 20 14 22 24 20 135

Ålder 18–24 11 6 20 54 10 142

25–34 5 10 21 53 11 337

35–54 5 9 27 49 10 815

55–69 8 10 31 41 11 1016

70+ 11 11 29 28 21 989

Uppväxt i Närpes Ja 6 8 28 46 12 2352

Nej 13 13 28 29 18 903

Yrke Arbetstagare inom industri 4 9 22 57 8 271

Arbetstagare inom service 4 7 26 52 11 346

Arbetstagare inom offentliga sektorn 4 8 28 48 12 382

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 
14 11 23 42 10 177

Egenföretagare, arbetsgivare 7 11 26 49 8 374

Högre tjänsteman 10 15 31 36 9 94

Pensionär 10 10 31 31 19 1443

Studerande 7 7 17 51 19 89

Hemmaförälder 6 11 33 28 22 18

Arbetssökande 0 6 29 41 24 17

Annat 18 7 25 38 11 71

Bosatt i 

kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. Västra-

Yttermark, Öster Yttermark) 

6 8 23 49 15 342

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

8 8 25 46 13 724

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

8 10 28 41 12 389

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

5 9 27 43 16 337

Centrumområdet med omnejd (t.ex. 

Näsby, Finby, Klaresund, Kåtnäs, 

Bäckby, Knåpnäs) 

9 11 30 37 13 1241

Pörtom med omnejd 9 12 28 33 18 269

Modersmål
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Bilaga 4. Argument: Det är viktigt att personalens ställning tryggas vid en samgång mellan 

Närpes och Kaskö. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 7 7 17 56 12 1663

Man 16 14 21 36 13 1630

Svenska 12 11 18 47 12 3002

Finska 9 12 23 39 17 171

Annat 8 10 25 41 16 135

Ålder 18–24 11 8 18 49 14 141

25–34 12 10 21 45 13 334

35–54 17 11 20 43 10 811

55–69 12 13 19 44 12 1019

70+ 7 9 18 51 15 1008

Uppväxt i Närpes Ja 13 11 19 45 12 2360

Nej 9 11 19 48 14 906

Yrke Arbetstagare inom industri 17 13 21 36 13 269

Arbetstagare inom service 12 10 16 49 13 346

Arbetstagare inom offentliga sektorn 6 6 19 63 6 380

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 

12 11 27 34 16 177

Egenföretagare, arbetsgivare 30 16 17 27 10 373

Högre tjänsteman 22 16 27 32 3 94

Pensionär 7 10 19 49 15 1462

Studerande 6 7 14 53 21 89

Hemmaförälder 0 0 17 67 17 18

Arbetssökande 0 12 12 59 18 17

Annat 14 16 21 38 11 71

Bosatt i kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. 

Västra-Yttermark, Öster Yttermark) 

14 11 21 42 12 341

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

12 11 17 47 13 726

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

14 12 19 42 13 392

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

8 8 20 49 16 339

Centrumområdet med omnejd 

(t.ex. Näsby, Finby, Klaresund, 

Kåtnäs, Bäckby, Knåpnäs) 

12 11 20 47 11 1252

Pörtom med omnejd 10 12 15 45 17 266

Modersmål
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Bilaga 5. Argument: Den tvåspråkiga servicen kommer att förbättras vid en samgång mellan 

Närpes och Kaskö. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 15 13 30 25 17 1655

Man 14 14 30 26 16 1632

Svenska 15 14 30 24 17 2997

Finska 11 8 28 46 8 169

Annat 11 8 34 32 15 134

Ålder 18–24 23 17 33 16 11 141

25–34 19 18 30 21 12 337

35–54 14 15 32 23 17 813

55–69 16 13 29 28 14 1020

70+ 11 11 27 29 21 994

Uppväxt i Närpes Ja 16 15 29 23 17 2356

Nej 11 10 32 31 15 905

Yrke Arbetstagare inom industri 19 19 30 19 15 271

Arbetstagare inom service 20 15 33 19 13 347

Arbetstagare inom offentliga sektorn 15 15 28 25 17 384

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 

19 10 28 28 15 176

Egenföretagare, arbetsgivare 15 14 33 25 13 373

Högre tjänsteman 6 13 40 32 9 94

Pensionär 12 11 28 29 19 1449

Studerande 15 19 34 19 13 88

Hemmaförälder 17 28 33 11 11 18

Arbetssökande 18 18 24 18 24 17

Annat 20 20 30 17 14 71

Bosatt i 

kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. Västra-

Yttermark, Öster Yttermark) 

15 14 34 23 14 342

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

18 15 27 23 18 723

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

14 15 25 28 18 391

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

18 11 29 26 15 338

Centrumområdet med omnejd (t.ex. 

Näsby, Finby, Klaresund, Kåtnäs, 

Bäckby, Knåpnäs) 

13 13 31 27 16 1250

Pörtom med omnejd 9 13 30 28 21 264

Modersmål
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Bilaga 6. Argument: Närpes möjligheter att utvecklas kommer att förbättras vid en samgång 

mellan Närpes och Kaskö.  

 
 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 18 17 30 19 16 1671

Man 19 17 32 23 9 1638

Svenska 19 17 32 19 13 3018

Finska 13 13 26 36 13 167

Annat 15 10 31 31 13 135

Ålder 18–24 30 23 30 9 9 142

25–34 26 18 32 18 6 337

35–54 20 19 33 19 10 816

55–69 19 16 33 22 11 1019

70+ 13 15 29 24 19 1012

Uppväxt i Närpes Ja 20 18 32 19 11 2372

Nej 14 14 32 26 14 904

Yrke Arbetstagare inom industri 21 23 33 17 16 270

Arbetstagare inom service 27 22 28 13 11 347

Arbetstagare inom offentliga 

sektorn

21 20 32 18 9 384

Arbetstagare inom lantbruks- 

och trädgårdsnäring 

19 10 37 24 11 177

Egenföretagare, arbetsgivare 

24 13 33 23 6 374

Högre tjänsteman 9 14 47 26 5 94

Pensionär 14 16 29 23 17 1467

Studerande 20 24 30 17 9 89

Hemmaförälder 22 17 39 11 11 18

Arbetssökande 24 6 35 12 24 17

Annat 23 20 28 23 7 71

Bosatt i 

kommundel

Yttermark med omnejd 

(t.ex. Västra-Yttermark, 

Öster Yttermark) 

24 19 33 14 11 344

Västra Närpes med omnejd 

(t.ex. Kalax, Tjärlax, 

Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby, 

Töjby, Träskböle) 

23 17 29 19 12 729

Södra Närpes med omnejd 

(t.ex. Gottböle, Böle, 

Kaldnäs, Ståbacka, Pjelax) 

17 16 30 23 14 393

Övermark med omnejd 

(t.ex. Övermark, Överträsk)

18 14 35 20 14 342

Centrumområdet med 

omnejd (t.ex. Näsby, Finby, 

Klaresund, Kåtnäs, Bäckby, 

Knåpnäs) 

16 18 32 22 12 1254

Pörtom med omnejd 13 14 32 26 16 267

Modersmål



17 

 

Bilaga 7. Argument: Det är viktigt för regionens framtida utveckling att det blir en samgång 

mellan Närpes och Kaskö. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helt av 

annan åsikt

Delvis av 

annan åsikt

Delvis av 

samma 

åsikt

Helt av 

samma 

åsikt

Vet ej/tar ej 

ställning N

Kön Kvinna 18 15 29 23 14 1680

Man 19 15 31 27 8 1641

Svenska 19 16 30 24 11 3029

Finska 11 9 30 39 11 168

Annat 16 5 30 32 16 136

Ålder 18–24 32 21 26 12 9 142

25–34 27 22 28 13 9 336

35–54 23 18 32 18 9 816

55–69 18 14 32 27 9 1023

70+ 12 10 28 35 16 1021

Uppväxt i Närpes Ja 21 16 31 22 10 2375

Nej 14 11 28 33 13 909

Yrke Arbetstagare inom industri 27 17 37 15 4 272

Arbetstagare inom service 25 21 28 14 12 348

Arbetstagare inom offentliga sektorn 24 18 28 21 10 383

Arbetstagare inom lantbruks- och 

trädgårdsnäring 
22 12 30 23 14 177

Egenföretagare, arbetsgivare 25 14 31 23 6 376

Högre tjänsteman 11 23 34 29 3 94

Pensionär 12 12 30 32 14 1477

Studerande 24 20 28 17 11 89

Hemmaförälder 28 11 33 11 17 18

Arbetssökande 18 29 6 18 29 17

Annat 28 13 28 25 16 71

Bosatt i kommundel

Yttermark med omnejd (t.ex. Västra-

Yttermark, Öster Yttermark) 

23 17 29 21 11 346

Västra Närpes med omnejd (t.ex. 

Kalax, Tjärlax, Nämpnäs, Norrnäs, 

Rangsby, Töjby, Träskböle) 

24 15 28 22 11 730

Södra Närpes med omnejd (t.ex. 

Gottböle, Böle, Kaldnäs, Ståbacka, 

Pjelax) 

19 15 30 24 13 393

Övermark med omnejd (t.ex. 

Övermark, Överträsk)

18 13 32 25 13 343

Centrumområdet med omnejd (t.ex. 

Näsby, Finby, Klaresund, Kåtnäs, 

Bäckby, Knåpnäs) 

16 15 32 27 10 1260

Pörtom med omnejd 14 13 26 33 14 271

Modersmål
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Bilaga 8. Sammanfattning av öppna kommentarer.  

 

1. Ekonomi 

• Är mot kommunfusioner i allmänhet, men i detta fall ett måste ( kanske ? ).  

• Anser att om man inte kan finna ekonomiska driftsfördelar med en kommunsammanslagning 

bör man noggrant överväga nyttan av en sådan. 

• Varför skall Närpes betala för att bygga upp Kaskös infrastruktur och byggnader som inte 

underhållit på över 30 år. 

• Jag har svårt att se att Närpes på kort sikt kunde få någon ekonomisk fördel av en 

sammanslagning. 

• Skattöret i Närpes får inte påverkas av en samgång med Kaskö. 

• Samgången är viktig med tanke på Kaskös skulder och minus bokslut, innan de växer ännu 

mera. Tvångs sammanslagning är inte trevlig för någondera. 

• Närpes vinner inget på att gå samman med Kaskö. 

• Kommer man att kunna satsa ngt alls i Närpes om det blir en samgång? Kaskö stad har 

många fastigheter som borde rustas upp, görs med vilka pengar? 

• Farhågorna att en samgång skulle påverka Närpes ekonomi negativt torde inte behöva 

besannas. 

• Kaskö har för dåliga framtidsutsikter för att detta skulle bli en lyckad konstellation. 

• Jag var positivt inställd till en samgång ända tills samgångsavtalet presenterades. Det var en 

kalldusch! Sådana enorma summor pengar som "ledningsgruppen" gått med på att plöja ner i 

Kaskö är för mig helt ofattbart. 

• För lite information om kostnaderna, under alla föreläsningar dom försökt med. Man kan 

inte bara tala om en hamn och en järnväg som kommer även kosta att restaurera. Titta på hela 

infrastrukturen i Kaskö se allt som måste fixas och hur dyrt de kommer bli. Detta kommer att 

hända av sig själv inom en framtid då Kaskö inte kan göra annat än ansluta sig och då kan 

även staten komma in med stöd åt Närpes under denna sammanslagning. 

• För att Kaskö skall kunna blomstra upp behövs resurser. Inledningsvis måste Närpes satsa 

för att Kaskö skall nå upp till den nivå då hjulen börjar rulla mer eller mindre av sig själva. 

Kaskö har stor potential både för industri, företag och turistnäringen, men pga. av att 

framtidstro idag saknas vågar ingen satsa. Fortsätter Kaskö självständigt sker heller ingen 

förändring utan leder troligen till en tvångssammanslagning efter något år. Då kommer 

utgångsläge att vara betydligt sämre... 

• En tillfällig nedgång i ekonomin men utvecklingspotentialen är ju enorm. 

• En samgång mellan Närpes och Kaskö skulle bara bli en börda för Närpes när 

skatteprocenten förmodligen höjs. 
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• Eftersom så stor del av Kaskös befolkning troligen är emot en samgång anser jag att det blir 

mycket politiska stridigheter. Ändå tror jag samgången är oundviklig för att Kaskö kommer 

inte att klara sig själv ekonomiskt. 

• Kan det finnas dolda utgifter som inte tagits fram ännu i sammanslagningsdiskussionen? 

• En sammanslagning blir kortsiktigt ekonomiskt tungt för den nya staden, men långsiktigt 

kan det tänkas att stor-Närpes kan utvecklas i en positiv riktning. 

• Närpes har många fastigheter med mögel/fuktproblem vilket kostar stora summor att 

renovera eller bygga nytt. Senaste och kommande åren har Närpes stora byggnationsprojekt 

på gång, både HVC och  Mosebacke skolcentrum. Har svårt att förstå hur vi dessutom ska ha 

råd att renovera alla mögelhus i Kaskö! 

• Odotetaan että valtio liittää Kaskisen joko Kristiinankaupunkiin tai Närpiöön. 

• Ger det några pengar från statsmakten överhuvudtaget när det görs en s k "frivillig" 

sammanslagning??   

• Ett problem för mig är att Närpes vid en sammanslagning ska rusta upp en stor del skadade 

byggnader och vägar vid en sammanslagning, man säger att det som ska användas är 

skattepengar från Kaskö, men om inte ekonomin går ihop i Kaskö redan så lär ju inte deras 

skattedel kunna täcka reparationerna som i slut ändan då drabbar Närpes skattebetalare och i 

sin tur drabbar Närpes övriga byar.  

• Om Kaskö börjar sälja av sina tillgångar (t.ex. hamnen) innan en fusion ändras min 

inställning från positiv till negativ gällande en samgång. Jag kan inte acceptera att man 

realiserar tillgångarna och kommer med bara belastningar till nästa fusionsförhandling. 

• Vid eventuell sammanslagning tror jag att de möjliga positiva följderna börjar synas först 

om 20-30 år. Och med den stundande lågkonjunkturen tror ja att det blir knepigt för oss att 

sköta om Kaskös all möjliga problem. 

• Tror: Ekonomin för närpesborna försämras 5-10 år för att sedan bli bättre. 

 

2. Administration/Service 

• Viktigt att komma ihåg att det inte är en samgång - Kaskö ansluts till Närpes. Kasköborna 

skall inte ges speciella rättigheter eller skyldigheter - de skall vara en del av Närpes med 

samma rättigheter och skyldigheter som andra.   

• Vi i Närpes behöver inte Kaskö, vi klarar oss ändå. 

• Svårt att ta ställning men det finns nog en stor rädsla att övriga byar glöms bort i och med att 

det i samgångsavtalet finns betydande satsningar i Kaskö så till politiker och tjänstemän glöm 

ej bort alla övriga byar och deras investeringsbehov. 

• Jag tycker att även Teuva kunde höra till Närpes. Vi har redan mycket samarbete med 

teuvaborna t.ex. via idrotten. 

• Om Kasköborna inte vill gå samman varför tas denna fråga upp. 
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• Om Kaskö väljer att förbli självständig stad, bör de få det utan att  påtvingas samgång med 

Närpes. Men Kaskö välkomnas till Närpes om de så önskar. 

• Hur blir det när beslut tas i fullmäktige, kommer det att bli en massa besvär över varje beslut 

som inte passar de mest kritiska? Det finns ju tydligen en klick missnöjda kasköbor som 

aldrig kommer att vara nöjda. 

• Administrationen blir ofrånkomligt mer komplicerad och samgångsmotståndarnas i Kaskö 

inställning skulle komma att försvåra upplägget av en sett till övriga kommundelar i Närpes 

rättvis servicenivå, ändamålsenliga beslut om investeringar o.d. 

• Ifall samgången blir av får Närpes ställa in sig på att beslutsgången inte kommer att vara lika 

smidig som dagsläget. I avtalsförslaget bör organisationen i Kaskös servicepunkt lättas 

betydligt, t.ex. all vård bör koncentreras till Närpes HVC. 

• Tillägg till 7 f) servicen i byarna kan väl inte bli så mycket sämre. 

• Servicen i de byar som ligger längst från Centrum måste även finnas. Måste finnas 

understöd för butiker och annan service även där. 

• I förhållande till befolkningsmängden är det inte vettigt att hålla den servicenivån i Kaskö 

som i avtalsförslaget, bör också beaktas det korta avståndet till Näsby. Kaskö kan få sin 

service i Näsby som alla andra byar inom samma radie. 

• För att hålla igång bra och god service för invånarna, kunde man tänka sig att en samgång 

kunde vara till fördel. Men i det stora hela är sammanslagningar och att arbeta utgående från 

nån stor organisation, inget som någonsin fungerat, eftersom samarbete över olika gränser är 

det som sliter mest på en arbetstagare. 

• Ett par kommentarer/frågor....  Kaskö kan inte kräva ett eget bibliotek, egen tandläkare, eget 

centralkök då Närpes har en bra tandvård, ett centralkök som istället borde byggas ut om inte 

kapaciteten räcker till och se till att få upp kvalitén på maten istället för att ha ett till 

centralkök i Kaskö. Ett stort bibliotek finns redan i Närpes...  De svenskspråkiga skolbarnen 

kan skickas till Närpes/Pjelax och så kan det finnas en mindre skola för de Finskspråkiga 

barnen..   Idrottshallen i Kaskö är det helt onödigt att sanera, finns en fin bollhall och en fin 

Idrottssal som nu får nytt golv i Närpes...  Gymmet som Kaskö vill ha får väl någon företagare 

skapa själv och ev. hyra utrymme av Kaskö/Närpes om inte de 3 gymmen i Närpes duger..  

Hälsovården som finns i Närpes är helt duglig för oss Pjelaxare, det är nästan längre till 

Närpes Hvc från Pjelax än från Kaskö... Vi från Pjelax klagar inte på att det är långt till Hvc? 

• Eskilsössä asuville närpiöläisille Kaskinen on lähin keskusta. Suurin osa Eskilsön 

asukkaiden tarvitsemista kunnallisista palveluista on Kaskisissa (päiväkoti, koulu, 

terveyskeskus, kirjasto, kansalaisopisto, lähiliikuntapalvelut), mutta ne sijaitsevat kuitenkin 

toisen kunnan alueella. Tästä näkökulmasta kuntaliitos olisi luonteva asia. Kaskisten korkean 

asukastiheyden takia keskeiset kunnalliset palvelut olisi kuntaliitoksen toteutuessa 

kustannustehokasta jatkossakin toteuttaa Kaskisissa. Uskon, että kuntaliitos ei heikentäisi 

eskilsöläisten kunnallisia lähipalveluita (Kaskisissa), ja että vahvempi yhdistynyt kunta takaisi 

leveämmät hartiat palveluiden tuottamiseen. 

• En styrkefaktor i Närpes har varit samstämmighet och politisk gemensam uppfattning om 

stora utvecklingsfrågor och investeringar. Den nya kommunen kommer att ställa 
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nya/förändrade krav på politikerna. Samma gäller tjänstepersonal och inte minst gällande 

språkbruk i olika politiska organ. Svaga insikter i de olika språkgruppernas behov och kultur 

kan bereda utmaningar som leder till en långsammare utveckling genom besvär, protester och 

andra negativa tidskrävande åtgärder i olika former.   I det stora perspektivet är det till fördel 

för båda städerna att en fusion sker  - det är sen upp till de politiska partierna, förtroendevalda 

och förvaltningspersonalen att "hålla ihop" för att starkt utveckla kommunen utan inre 

konflikter som kan vara av bagatellartad. 

• Det är viktigt att det inte skapas dubblering av tjänster och service. 

• Det har alltid varit svårt att samarbeta med Kaskö, varför skulle det plötsligt ändras. Ta till 

exempel samarbetet inom hälsovården idag. 

• Gällande servicen i byarna är inte fusionen avgörande för bibehållandet av den. Andra 

faktorer är mera avgörande. Närdemokratin borde inte påverkas så länge den politiska viljan 

finns. 

• Alltid kan man undra om Kaskö blir en belastning för Närpes, eller om Närpes och Kaskö 

gemensamt kan driva Kaskö lönsamt. Det måste man hoppas på. Det gäller att hitta VI-anda 

fort. 

• Om de finns motsvarande jobb i nya staden. Om inte och det inte finns möjlighet att 

omplacera så högst 2 års tid. Behövs inga 5 års garantitider då folk bara sitter på en tjänst som 

inte behövs.  

• Orolig för stridigheter och fördröjningar i beslutsfattandet när flera partier ska vara med och 

bestämma. 

• Har svårt att se de långsiktiga fördelarna för Närpes del. Kaskö däremot har realistiskt sett 

inte något egentligt val, även om jag inte tror att den finska befolkningen i Kaskö är speciellt 

positivt inställd till en samgång. Slutpoängen är väl ändå att vi nog måste ta kasköborna. 

• Samgångsavtalet som finns till påseende för allmänheten innehåller ett ganska stort paket 

med investeringar i Kaskö dom kommande åren. Vad som inte framkommit för Närpes 

invånare är huruvida en samgång med Kaskö (och då även verkställandet av dessa nämnda 

investeringar) då skulle ha som följd att andra planerade investeringar (i synnerhet i byarna 

utanför centrumområdet) då för stunden läggs på is? 

• Hur ser Närpes' "självständiga" alternativ ut ifall det inte blir ngn samgång, i synnerhet vad 

gäller investeringar dom kommande åren? 

• Det kommer många nya åsikter inom politiken i Närpes, en del kan vara ganska starka. 

• Högre tjänstemännen borde inte få anställningstrygghet utan tjänsterna borde lediganslås för 

öppen ansökan. 

• Jag hoppas att Närpes Stads förhandlare inser att de sitter med alla "trumf på hand" och att 

de agerar därefter. 

• Servicen till byarna kan framöver förändras, men inte som en direkt följd av en 

sammanslagning mellan Närpes och Kaskö. 
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• Någon inflyttning till Kaskö tror jag ej på, egnahemstomter som strandnära boende finns ej 

många kvar. 

• Vid en eventuell samgång är det viktigt att samma regler gäller för Kaskö, vad elevantal i 

skolor beträffar. 

• Vid en eventuell sammanslagning kommer ju Kaskö att ha en stor koncentration av boende 

jämfört med övriga delar av Närpes. Då är det också naturligt att de har kvar större delen av 

den lokala service som redan finns. 

 

3. Språk 

• Varför frivilligt stöda Kaskö som varit så motvillig och motarbetat allt samarbete med det 

svenska Närpes området tidigare. 

• Vidare anser jag att vår "tvåspråkighet" stärks vilket är nog så viktig då vi förhandlar/gör 

business med övriga Finland. 

• Olisi hyvä, että suomenkielisten osuus kasvaisi, niin myös suomenkieliset palvelut 

kehittyisivät. 

• Som tillhörande den svenskspråkiga minoriteten i Finland förstår jag de finskspråkiga 

kasköbor som känner oro för hur servicen på finska kommer att fungera vid en eventuell 

sammanslagning. 

• Jag har förstått att sammanslagningen innebär klara fördelar för båda parter men på 

Kaskösidan är de nog helt klart oroliga att få sämre service på finska eftersom Närpes är 95% 

svenskspråkigt. 

• Det är viktigt att Närpes i framtiden även får inflyttare som är finskspråkiga. Detta kan 

Kaskö bidra till. 

• Förmodligen blir det språkstridigheter. 

• En eventuell fördel för Närpes kan vara ifall man börjar betraktas som en mer tvåspråkig ort 

och därav kunna locka till en viss inflyttning..... Att utbildade ungdomar från regionen 

försvinner mer som regel än undantag samtidigt som Närpes för den övriga   befolkningen i 

Finland inte ses som en attraktiv plats är något man verkligen borde fundera över. Lösningen 

på det problemet tror jag knappast är återvändande Sverige-emigranter eller inflyttning från 

grannkommunerna i Svensk-Österbotten. 

• Se hur det är i Kristinestad med tvåspråkigt styre, en enkel fråga blir svår . Vi är olika. Tack. 

Bäst att var och en är skilda !! 

• Närpes unika ställning som enspråkigt svenskt (eller om man så vill, tvåspråkigt på frivillig 

basis) är hotat om en samgång görs. 

• Kommer finskspråkigas ställning att tryggas? 

• För det första kommer vi svenskspråkiga att bli totalt segregerade och 2:a klassens invånare. 

Allt kommer att bli i första hand finskt och vi svenskar får till 100% svårare att få anställning. 
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Iofs så kommer ju Finland att framöver bli helt finskt, så genom en samgång Närpes-Kaskö så 

blir ju vi svenskar snabbare utrotade ur landet.  

• Svenska språkets ställning i regionen kommer att försämras ytterligare vid en samgång. 

• Om fusionen, mot förmodan, skulle bli av skulle det vara mycket viktigt att man i Närpes 

visar kasköborna (finskspråkiga främst) att servicen fungerar på båda språken. T.ex då det 

gäller kommunal information men också vid skyltning etc. Många retar upp sig då parkeringar 

bara är till för " kunder". Fördomarna mot närpesborna är många i Kaskö och tar många år att 

rubba, om det ens är möjligt. 

 

4. Demokrati 

• Det blir oredigare i fullmäktige. Närdemokratin blir sämre med mer folk att ta hänsyn till. 

• Min åsikt är att förfarandet med att fylla i en enkät verkar väldigt meningslös. En direkt 

folkomröstning är mera värdigt i en demokrati. 

• Hur kommer resultatet av enkäten att tas emot av de förtroendevalda i Närpes som ska fatta 

beslut i ärendet? Jag hoppas att enkäten inte bara är för syns skull, utan att den verkligen har 

en betydelse. 

• Hur kan denna enkät vara "fullständigt anonym" då man måste logga in med koden i brevet 

samt efternamnet? Det kan ju lätt härledas och få fram vem som röstat hur. Så sluta kalla såna 

här enkäter anonyma när dom inte är det. 

• Det är fullmäktiges uppgift att sätta sig in i vilka för- och nackdelarna är. Det är att frånta sig 

ansvaret för vilket beslutet blir genom enkät eller folkomröstning. 

• För övrigt är förslaget till samgångsavtal välgjort! 

• En påtvingad fusion idag känns kanske inte så bra för berörda parter. Om några år kanske 

det blir helt naturligt för Kasköborna med samgång. De verkar vara måna om sin 

självständighet idag, men får kanske ändra sig så småningom. 

• Hur presenteras resultatet av denna enkät till befolkningen? 

• Vill Kaskö gå med och godkänner avtalet så OK. Jag litar på våra beslutsfattare.      

   

5. Hamnen 

• Tillgångar som hamn, nära till havet, havsnära boende, industri mm ger stora 

utvecklingsmöjligheter i framtiden och stärker vår företagsflora. 

• Kaskö hamns roll är mycket obetydlig bland Finlands hamnar, och är i grund och botten 

bara ytterligare en ekonomisk utgift. 

• På kort sikt hamnar Närpes att satsa mycket pengar i Kaskö (renoveringar osv.), men på 

längre sikt är det bra för Närpes med en så lång strandlinje att ha en ordentlig hamn. 

• Hamnen i Kaskö skulle kunna bidra till utvecklingen i Närpes. 
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• Kaskös enda egentliga tillgång i nuläget är hamnen, men utan en fungerande 

järnvägsförbindelse blir hamnen genast mindre intressant.  Djupet i farleden till hamnen är 

även en begränsande faktor som bör beaktas. Därför blir det garanterat förmånligare att köpa 

in sig enbart i hamnbolaget vid en (ev.) kommande försäljning, om nu Närpes absolut skall 

vara en "hamnstad". 

• Hamnen, Det pratas mycket om hur jättebra hamnen i Kaskö är. Men redan nu kan vissa 

båtar inte lägga till pga av farledens djup. Och i framtiden lär det knappast byggas mindre 

båtar, vilket innebär att farleden behöver muddras. Det sägs att det som är muddrat är 

muddrat. Sprängning som gäller om man ska neråt. Vem finansierar sådant och vad skulle det 

kosta att göra farleden 5-10-15 meter djupare för att även i framtiden kunna skeppa  iväg ännu 

meta varor än idag? Detta tycker jag ska kollas upp och redas ut. Inte ignoreras. 

• För att främja en utveckling av hamnen behövs järnvägen. Järnvägen är föråldrad sedan 

länge och banavsnittet Kaskö-Seinäjoki behöver repareras för ca 100-125 miljoner €. Källa: 

Hellman Patrik, 2015, "Utredning över Kaskö-Seinäjoki järnvägens utvecklingsmöjligheter". 

Vem betalar och vad gör vi med en hamn som inte används optimalt? 

• Rautatie  Kaskisista  Seinäjoelle  saatava  liikennöitävään  kuntoon. Silloin  saadaan  

Kaskistensataman  tavaraliikenne  toimimaan  ja  tuloja  Kaskisiin ja  tulevaan  

kuntayhtymään. Toimivasta  rautatiestä  on  myös  hyötyä  radanvarsikunnille.. 

• Om Kaskö säljer sin hamn innan samgång, då ska Närpes inte gå ihop med Kaskö. En av de 

bästa sakerna är ju hamnen. 

 

6. Regional/Nationell utveckling 

• Tror knappast det blir någon större förlust/vinst vid en samgång för Närpes.... Kan vi på ngt 

sätt hjälpa våra grannar ska vi givetvis göra det. 

• På litet längre sikt kan det nya Närpes ha en starkare förhandlingsposition när nästa omgång 

sammanslagningar blir aktuell. Det troliga är att vi om några år igen kommer att stå inför 

förslag/initiativ/statliga påtryckningar om kommunfusioner i de södra delarna av Österbotten. 

• Närpes+Kaskö kommer att stärka regionen något men någon större effekt på t.ex. att locka 

nya företag till regionen tror jag inte på..... . En samgång mellan Närpes och Kaskö innebär 

dock att den nya staden blir klar etta i "kampen" i Sydösterbotten.   

• Närpes växer, bättre påverknings möjligheter då vi är större, Vi får hamnen,  Kaskö slutar 

inte att vara Kaskö trots sammanslagningen. 

• När invånarantalet överstiger 10000 har staden mera tyngd i viktiga frågor, större 

genomslagskraft Win-win-situation - Kasköborna får service, Närpes en hamn. 

• Det kommer med största sannolikhet att bli flera kommunsammanslagningar i landskapet. 

Största risken ifall det inte blir en samgång Närpes-Kaskö är då att det uppstår konstellationer 

som gör att Närpes inflytande utåt minskar. Om samgången genomförs nu är åtminstone 

Kaskö på Närpes sida  när nya sammanslagningar kommer. 

• Jag tycker att ett samarbete mellan Närpes och Kaskö och även Kristinestad, är ett mycket 

bättre alternativ än en samgång. Genom samarbete, binder man inte sig vid någon annan part 
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utan man kan utan press och tidsspärr bygga upp fungerande system för t.ex. samarbete inom 

offentliga sektorn.   

• Jag ser inte vilka konkreta fördelar en samgång skulle ge Närpes stad. Kaskös befolkning är 

liten och gör ur den synvinkeln Närpes endast marginellt större. 

• Förnuftsskäl talar för en samgång. Känsloskäl kan göra att samgång inte uppnås. 

• För regionens utveckling är en samgång mycket viktig framför allt på lång sikt. Det är fråga 

om ett strategiskt avgörande beslut. Synergieffekterna är många. De båda nuvarande städerna 

kompletterar varandra väl i en gemensam ny stad och bidrar till att en ny stad blir starkare än 

de nuvarande städerna skilt för sig. Inom näringslivet och gällande alternativa boendemiljöer 

finns det mycket goda möjligheter för en positiv utveckling. 

• En samgång är ytterst viktig för att utveckla regionen till en livskraftig region. Kaskö har 

inte möjlighet att utvecklas utan stöd. 

• En samgång kommer att gynna den nya staden och hela Sydösterbotten på både kortare och 

längre sikt. En starkare aktör i Sydösterbotten kan bättre mäta sig med norra och mellersta 

delen av landskapet och ett större Närpes blir den naturliga huvudorten för t.ex. vård och 

omsorg. Näringslivet breddas och den nya staden kan erbjuda nya attraktiva boningsområden, 

t.ex. havsnära boende. Den ökade befolkningsmängden utgör en bredare bas för att 

upprätthålla service. 

• Enligt min åsikt är det nog bäst att Närpes o Kaskö i samförstånd går ihop i lugn o ro nu för 

annars kommer antagligen statsmakten inom en snar framtid att diktera en samgång och då ev 

på villkor vi inte vill ha, t.ex att Kristinestad också blir påtvingade oss.   

• För hela regionens utveckling är det viktigt att denna samgång verkställs. Däremot så 

hoppas jag att Kristinestad hålls utanför detta. 

• Vi är för små för att konkurrera med varandra, vi måste tillsammans bygga upp ett attraktivt 

Syd-Österbotten. 

• Kaskö har endast EN granne, Kaskö ligger de facto mitt i Närpes. Detta är således det enda 

alternativ som finns. 

• En fusion med Kaskö är en enorm möjlighet för Närpes. Med rätt satsningar (boendemiljö, 

trivsel, service, bevarande av grönområden och naturmiljöer) kunde man komma åt Kaskös i 

dag underutnyttjade möjligheter att locka till sig inflyttare, småföretag och besökare.  Kaskö 

har alla möjligheter att bli en naturlig del av Närpes och ett andra centrum. 
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Bilaga 9. Enkäten. 

 

Invånarenkät 2019 

Bästa Närpesbo! Med denna enkät vill vi samla in dina tankar kring en eventuell samgång mellan Närpes 

stad och Kaskö stad. Tanken är att sammanställa hur Närpes stads myndiga invånare förhåller sig till en 

eventuell samgång. Denna enkät utförs av forskare i statskunskap vid Åbo Akademi i Vasa på beställning av 

Närpes stad. Vi betonar att alla svar behandlas fullständigt anonymt och presenteras som helheter i tabeller 

och figurer. Inga enskilda individers svar kommer alltså att kunna spåras. Ytterligare information om 

samgångsutredningen finns på Närpes stads webbplats på www.narpes.fi. Där finns även information om 

invånarenkäten på bosniska, vietnamesiska, engelska och ryska.   

 

Vi inleder med att fråga lite om din bakgrund. Dessa frågor hjälper oss att analysera åsikterna om en eventuell 

samgång men vi understryker att det under inga omständigheter går att spåra individer i enkätens 

resultatrapport. 

1. Kön    

 Kvinna  Man  Annat   
 

     

2. Ålder    

 18-24   25-34   35-54   55-69   70- 

     
 

3. Modersmål 

 Svenska  Finska  Annat, vad?________________________ 
 

 

4. I vilken kommundel bor du?  
 Pörtom med omnejd   Västra Närpes med omnejd (t.ex. Kalax, Tjärlax, 

Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby, Töjby, Träskböle)  
 

 Centrumområdet med omnejd (t.ex. Näsby, Finby, 
Klaresund, Kåtnäs, Bäckby, Knåpnäs)  

 Yttermark med omnejd (t.ex. Västra-Yttermark, 
Öster Yttermark) 
 

 Södra Närpes med omnejd (t.ex. Gottböle, Böle, 
Kaldnäs, Ståbacka, Pjelax)  

 Övermark med omnejd (t.ex. Övermark, 
Överträsk)  

 

 

  5a. Har du vuxit upp i Närpes? 

 Ja  Nej 
 

  5b. Om inte, ange hur många år du bott i Närpes:______________________ 

 
6. Till vilken yrkesgrupp anser du dig i första hand höra? Lägg bara ett kryss.  

 Arbetstagare inom industri  Pensionär 

 Arbetstagare inom service  Studerande 

 Arbetstagare inom offentliga sektorn  Hemmaförälder 

 Arbetstagare inom lantbruks- och trädgårdsnäring  Arbetssökande 

 Egenföretagare, arbetsgivare  Annat, vad?_________________________ 

 Högre tjänsteman  

http://www.narpes.fi/
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Vi går nu över till två frågor som berör dina åsikter om den eventuella samgången mellan Närpes och Kaskö. 

7. Ta ställning till följande påståenden som har förts fram som argument i debatten om en eventuell 
samgång mellan Närpes och Kaskö. Kryssa i den ruta som bäst motsvarar din åsikt. 
 

 
 

Helt av 
annan åsikt 

Delvis av 
annan åsikt 

Delvis av 
samma åsikt 

Helt av 
samma åsikt 

Vet ej/tar ej 
ställning 

a) Det är viktigt för regionens 
framtida utveckling att det blir en 
samgång mellan Närpes och Kaskö.  

     

b) Närpes ekonomiska situation 
kommer att försämras vid en 
samgång mellan Närpes och Kaskö.   

     

c) Närpes möjligheter att utvecklas 
kommer att förbättras vid en 
samgång mellan Närpes och Kaskö. 

     

d) Närdemokratin kommer att 
försämras vid en samgång mellan 
Närpes och Kaskö. 

     

e) Den tvåspråkiga servicen 
kommer att förbättras vid en 
samgång mellan Närpes och Kaskö. 

     

f) Servicen i byarna kommer att 
försämras vid en samgång mellan 
Närpes och Kaskö. 

     

g) Det är viktigt att personalens 
ställning tryggas vid en samgång 
mellan Närpes och Kaskö. 

     

 
8. Vilken är din inställning till en eventuell samgång mellan Närpes och Kaskö? Lägg bara ett kryss. 

 Mycket positiv 
 Ganska positiv  

 Varken positiv eller negativ 

 Ganska negativ 

 Mycket negativ 

 Vet ej/tar ej ställning 
 

 

9. Öppna kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

Tack för ditt deltagande! 


