Principer för när motioner och initiativ kan
förklaras slutbehandlade

Godkänd av kommunfullmäktige 27.9.2018 § 48
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1. Bakgrund
En förutsättning för att kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska kunna fatta välgrundade
beslut är att politiska beslutsärenden handläggs på ett sakligt, professionellt och enhetligt sätt. Dessa
rekommendationer ger förvaltningen och dess handläggare en bra grund att utgå ifrån i
handläggningen av motioner och initiativ.

2. Inlämnande av motioner
I 14 kap. 113 § i Malax kommuns förvaltningsstadga konstateras följande om fullmäktigeledamöternas rätt att väcka motioner:
Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen till sammanträde har fullmäktigegrupperna
och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga motioner i frågor som gäller kommunens
verksamhet och förvaltning. Motionen lämnas in till ordföranden.
Motionen ska utan vidare behandling remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige kan
besluta att en remissdebatt ska föras om beredningen av det ärende som avses i motionen.
Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad lämna en förteckning till fullmäktige
över de motioner som fullmäktigeledamöterna väckt och som remitterats till kommunstyrelsen men
som fullmäktige fram till utgången av föregående år ännu inte behandlat färdigt. Kommunstyrelsen
ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av motionerna. Fullmäktige kan
konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

3. Initiativrätt
3.1 Enligt 23 § i kommunallagen
Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt
att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. Initiativtagaren ska informeras
om de åtgärder som vidtagits med anledning av initiativet.
Om antalet initiativtagare enligt 1 mom. motsvarar minst två procent av kommuninvånarna, ska
frågan tas upp till behandling inom sex månader från det att den väcktes.
Dessutom har de som utnyttjar kommunens tjänster rätt att komma med initiativ i frågor som gäller
tjänsterna i fråga.
Fullmäktige ska minst en gång om året underrättas om de initiativ som har tagits i frågor som hör till
fullmäktiges behörighet och om de åtgärder som har vidtagits med anledning av initiativen.

3.2 Enligt 16 kap. i Malax kommuns förvaltningsstadga
143 § Initiativrätt
Kommuninvånarna samt sammanslutningar och stiftelser som har verksamhet i kommunen har rätt
att komma med initiativ i frågor som gäller kommunens verksamhet. De som utnyttjar tjänsterna har
rätt att komma med initiativ i frågor som gäller tjänsterna.
Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad
saken gäller och initiativtagarens namn, hemkommun och kontaktinformation.
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144 § Behandling av initiativ
Ett initiativ behandlas av den kommunala myndighet som har behörighet att fatta beslut i den fråga
som initiativet gäller. Om den behöriga myndigheten är ett organ ska organet underrättas om
initiativen och de åtgärder som vidtagits på grund av dem, på det sätt som anges nedan.
Kommunstyrelsen ska årligen före utgången av mars månad för fullmäktige lägga fram en förteckning över de initiativ som har tagits i frågor som hör till fullmäktiges behörighet och över de
åtgärder som har vidtagits på grund av initiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ
som är slutbehandlade.
När det gäller initiativ som hör till något annat organs behörighet än fullmäktiges ska organet i fråga
underrättas om initiativen på det sätt som organet bestämt. Organet kan samtidigt besluta vilka
initiativ som är slutbehandlade.
Om minst två procent av kommunens invånare lägger fram ett initiativ, ska initiativet tas upp till
behandling i den behöriga myndigheten inom sex månader efter att initiativet väcktes.
145 § Uppgifter som ska lämnas till initiativtagaren
Initiativtagaren ska inom en månad från det att initiativet anlände underrättas om hos vilken
myndighet initiativet behandlas, den beräknade behandlingstiden och vem som ger närmare
upplysningar om behandlingen.
När initiativet är slutbehandlat, ska initiativtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett till
åtgärder.

4. Principer för behandling av motioner och initiativ och när de kan förklaras
slutbehandlade
Beredningen av motioner och initiativ ska ske så att fullmäktige/organet kan besluta i ärendet inom
12 månader efter att ärendet väckts. Om fullmäktige/organet har remitterat förslaget till svar på
motionen/initiativet för ny beredning ska svaret på motionen/initiativet ges inom sex månader.
Motioner och initiativ som kräver anslag i budgeten ska behandlas i samband med den årliga budgetbehandlingen i nämnderna. Även budgetmotioner ska behandlas första gången inom tidsfristen på
12 månader, varvid man kan konstatera att den fortsatta behandlingen sker vid beredning av
budgeten. Svaret på budgetmotioner behandlas även i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
samband med budgeten. Fullmäktige förklarar motioner slutbehandlade. Nämnder ska själva slutbehandla initiativ. Utgångspunkten är att motionerna och initiativen då kan betraktas som slutbehandlade oavsett om ställningstagandet till det anslag som behövs blir positivt eller negativt.
Även för övriga motioner och initiativ är utgångspunkten, om utredningen av ärendet är tillräcklig, att
motionerna eller initiativen betraktas som slutbehandlade även om det föreslagna projektet inte
(ännu) skulle genomföras. T.ex. om ett vägbelysnings- eller beläggningsprojekt lagts till på en
prioriteringslista eller en åtgärd ingår i ekonomiplanen kan motionen/initiativet i och med detta
betraktas som slutbehandlad.
Denna bestämmelse tillämpas på motioner/initiativ som lämnas in efter 1.1.2019. De motioner och
initiativ från tidigare år som fortfarande är anhängiga ska vara behandlade före utgången av mandattiden.
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5. Publicering och uppföljning av motioner och initiativ
5.1 Motioner och initiativ
Uppföljning av behandlingar av motioner och initiativ publiceras på kommunens webbplats.

5.2 Invånarinitiativ.fi
I webbtjänsten Invånarinitiativ.fi kan kommuninvånarna lägga fram initiativ till kommunen samt
stödja och följa upp initiativ som lagts fram av andra. Alla initiativ som lagts fram via
Invånarinitiativ.fi är offentliga och finns tillgängliga på adressen www.invanarinitiativ.fi. Länk till sidan
finns på kommunens webbplats.

5.3 Pocket Democracy – apputvecklingsprojekt
Malax kommun är med i ett nystartat pilotprojekt med syfte att utveckla en app, Pocket Democracy.
Syftet med appen är att göra det lättare för befolkningen att följa med i lokalpolitiken. Projektet leds
av Jenny Lindholm och Janne Berg, forskare i statsvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa.
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