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Initiativ
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 frå-
gor som gäller tjänsterna. Ett initiativ ska väckas skriftligt eller med ett elektro-
niskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och kontaktuppgif-
ter till initiativtagaren.

Ett initiativ behandlas av den kommunala myndighet som har behörighet att
fatta beslut i den fråga som initiativet gäller. 

Initiativtagaren ska ges information om hos vilken myndighet  initiativet  be-
handlas, beräknad behandlingstid och när initiativet är slutbehandlat ska initia-
tivtagaren underrättas om huruvida initiativet har lett till åtgärder.

Motioner
Efter behandlingen av de ärenden som anges i kallelsen till sammanträden har
fullmäktigegrupperna och fullmäktigeledamöterna rätt att väcka skriftliga mo-
tioner i frågor som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. Motionerna
ska utan vidare behandling remitteras till kommunstyrelsen för beredning.  

Redogörelse
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 ini-
tiativen. Fullmäktige kan samtidigt besluta vilka initiativ som är slutbehandla-
de. När det gäller initiativ som hör till något annat organs behörighet än full-
mäktiges kan det organet besluta vilka initiativ som är slutbehandlade.

På motsvarande vis ska även en förteckning över motioner som inte slutbe-
handlats fram till utgången av föregående år lämnas till fullmäktige. Kommun-
styrelsen ska samtidigt meddela vilka åtgärder som vidtagits med anledning av
motionerna. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner som är slutbehandlade.

Kommunfullmäktige har genom § 149 år 2018 godkänt principer för behand-
ling av motioner och initiativ och när dessa kan förklaras slutbehandlade. En-
ligt detta beslut ska de motioner och initiativ som inkommit före beslutet fatta-
des och som fortfarande är anhängiga vara behandlade före utgången av full-
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mäktiges mandatperiod. Motioner och initiativ som inkommit efter beslutet ska
behandlas inom ett år efter att de lämnats in. 

Bilaga:
- redogörelse

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen  avger  bifogad redogörelse över  motioner  och initiativ  till
kommunfullmäktige.  Fullmäktige kan konstatera vilka motioner  och initiativ
som är slutbehandlade.

Beslut:
Godkändes.
_________

Kfge § 12 Bilaga.

Beslut:
Fullmäktige  gick  igenom kommunstyrelsens  redogörelse  över  motioner  och
initiativ.

Fullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag över vilka motioner och initi-
ativ som fortsätter respektive är slutbehandlade i enlighet med redogörelsen.
Redogörelsen bifogas som bilaga kfge § 12.
_________


