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MK/35/00.05.00/2021 

 

 FÖRVALTNINGSÄRENDEN, redogörelser för motioner och initiativ 2020 
 

Kommunstyrelsen  19 15 02 2021 

 

Kst § 19 Förvaltningsdirektör Markus Norrback: 

 fornamn.efternamn(at)malax.fi, tel. 06 347 7111 

 

 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 

elektroniskt dokument. Av initiativet ska framgå vad saken gäller och kontakt-

uppgifter 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 mot-

ioner 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 slutbehand-

lade. 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 över motioner och initiativ 2020 

 

 Kommundirektör Malmstens förslag: 

 Kommunstyrelsen avger bifogad redogörelse över motioner och initiativ till 

kommunfullmäktige. Fullmäktige kan konstatera vilka motioner och initiativ 

som är slutbehandlade. 

 

 Beslut: 

 Förslaget godkändes. 

 _________ 

 

 

Kfge § 5 Bilaga. 

 - redogörelse över motioner och initiativ 2020 

 

 Beslut: 
 Kommunfullmäktige beslöt enhälligt, avvikande från styrelsens förslag, att be-

handlingen av Christer Bogrens motion gällande byggande av radhus i Över-

malax fortsätter. Kommunfullmäktiges beslut framgår av bilagan redogörelse 

över motioner och initiativ 2020. 

 _________ 
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Redogörelse över inlämnade motioner och initiativ 2020 som 
inte slutbehandlats under året 
samt motioner och initiativ från tidigare år som fortfarande är anhängiga 

 
Inkomna 2020: 
 

MK/565/00.05.00/2020 Motion om inrättande av tjänst som kommunal informatör, Rönnqvist 
m.fl. 
I motionen önskas att Malax kommun tillsätter en utredning för utformning av en tjänst som kommunal 
informatör. 
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.    
Kfge:s beslut:          Behandlingen fortsätter.  
 
MK/462/00.05.00/2020 Motion om hemservicen på Bergö, Söderholm m.fl. 
I motionen önskas att en utredning tillsätts för att utreda hur nattjour kunde ordnas på Bergö.  
 
Behandlades i vård- och omsorgsnämnden 9.12.2020. Motionen återremitterades.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.    
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  

 
MK/82/00.05.00/2020 Motion om utvärdering av den förda skärgårdspolitiken i Malax kom-
mun, West m.fl. 
I motionen önskas en redogörelse över den förda skärgårdspolitiken i Malax. 
 
Motionen behandlades i kommunfullmäktige 8.10.2020 och återremitterades för vidare behandling.  

 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.    
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  
  

MK/542/00.05.01/2020 Initiativ om byggande av vägbelysning, Nymansbackvägen – Alnäsvä-
gen i Övermalax. 
Initiativet gällen en anhållan om byggande av vägbelysning på sträckan Nymansbacken – Alnäsvägen. 
 
Initiativet behandlades i tekniska nämnden 21.1.2021 och ärendet återremitterades.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.   
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  

 
MK/9/00.05.01/2020 Initiativ om aktivitetspark i Åminne, Åminne Allaktivitetsförening 

Åminne-Tuv allaktivitetsförening planerar att anlägga en aktivitetspark i Åminne. Föreningen 
önskar att kommunen står för markberedningen samt deltar i kostnaderna för redskapen.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.    
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  
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Inkomna 2019 eller tidigare: 
 
Initiativ om placering av det nya familjedagvårdscentret, Mira Turtonen m.fl. (17.8.2018) 
 
Familjedagvårdscentret är planerat att byggas i anslutning till Knattebo daghem. Initiativtagarna anser att 
familjedagvårdscentret istället bör byggas i Pixne där kommunen äger mark.  
 
Bildningsnämnden har 11.2.2020 tillsatt en arbetsgrupp för att utreda hur verksamheten i familjedag-
vårdscentret skulle kunna byggas upp och inom ramen för detta utreds även olika placeringsalternativ.  
 
En arbetsgrupp har tillsats som ser över behoven av ett familjedagvårdscenter och inom ramen för detta 
tar man även ställning till var det placeras. Ett första möte har hållits i december 2020.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen avslutas.     
Kst:s förslag: Behandlingen avslutas.    
Kfge:s beslut: Behandlingen avslutas. 
 
MK/421/00.05.00/2018 Motion om upprustning av Pixne idrottsområde, Appel (14.6.2018) 
Fullmäktigeledamot Mikael Appel väckte en motion om att Pixne idrottsområde borde upprustas. Appel 
föreslår att det görs en helhetsplan för Pixne idrottsområde, att kommunen reserverar medel för detta 
samt att kommunen ansöker om lokala eller statliga stöd för förverkligandet.  
 
En helhetsplan över Pixneområdet håller på att tas fram i kultur- och fritidsnämnden. Planen har behand-
lats i tekniska nämnden och behandlas av KST 15.3.2021.  

 
KD:s förslag:  Behandlingen avslutas.  
Kst:s förslag: Behandlingen avslutas.     
Kfge:s beslut: Behandlingen avslutas.  
 

 
Skola och bibliotek  
  
Kst 125/2016 Bibliotek i förändring  
Fullmäktigeledamot Hanna Strandberg väckte 17.11.2016 en motion om bibliotek i förändring. Strandberg 
hänvisar till ny bibliotekslag från 1.1.2017 och föreslår att Malax kommun ska ligga på landets medeltal 
när det gäller medel till nya böcker, e-böcker och tidsskrifter, ytrenovera nuvarande bibliotekslokal och 
installera en självbetjäningsdisk i Yttermalax bibliotek. 
 
Motionen har inte behandlats.  Anslaget för inköp av böcker höjdes i budgeten för 2019. 
 
I ekonomiplanen för 2023 finns medel reserverade för en planering av renovering av biblioteket och under 
2024 finns medel för renovering. I samband med detta utreds även en möjlighet till självbetjäningsdisk.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen avslutas.      
Kfge:s beslut: Behandlingen avslutas. 
 

 
 
 
 
 
Markområden 
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Nytt radhusprojekt i Övermalax, Bogren m.fl. (2.2.2017)  
Fullmäktigeledamot Christer Bogren m.fl. väckte en motion om ett nytt radhusprojekt i Övermalax. I  
motionen framhålls att det råder stor brist på kommunala hyresbostäder i kommundelen Övermalax och  
undertecknarna föreslår att kommunen med det snaraste förverkligar ett nytt radhusprojekt i Överma- 
lax. 
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen avslutas.     
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter. 
  
Kst 198/01/2008  
Revidering av gällande strandgeneralplan  
Christer Bogren m.fl. väckte en motion om revidering av gällande strandgeneralplan. Kommunfullmäktige 
har hänskjutit motionen till kommunstyrelsen för beredning.  
 
Revideringen av delgeneralplan för Över- och Yttermalax färdigställdes 2017. Revideringen av delgeneral-
plan för Petalax inleddes våren 2018.  
 

I planläggningsöversikten daterad 31.12.2020 sägs att; ”För revideringen av såväl Bergö delgeneralplan 
som delgeneralplanen för Malax kommuns havsstränder färdigställs projektplan under 2021. Tanken 
är att officiell planläggningsprocess ska inledas utifrån respektive projektplan. Revideringsarbetena 
gällande kommunens delgeneralplaner kommer delvis att fortgå parallellt flera år framåt.”   
 
KD:s förslag: Behandlingen avslutas.  
Kst:s förslag: Behandlingen avslutas.  
Kfge:s beslut: Behandlingen avslutas.   
 
  

Ungdomar och fritid 
 
Kst 40/01/2012  
Antagande av Agenda 21 för kultur  
Christina Nygård väckte en motion om antagande av Agenda 21 för kultur. Fullmäktige hänsköt den till 
kommunstyrelsen för beredning. Motionen har ännu inte slutbehandlats i fritids- och kulturnämnden.  
 
Agenda 21 har delvis ersatts av FN:s agenda 2030 och sålunda är motionen i dess nuvarande form inte 
längre aktuell.  
 
KD:s förslag: Behandlingen avslutas. 
Kst:s förslag: Behandlingen avslutas.   
Kfge:s beslut: Behandlingen avslutas. 

 
 
Trafiksäkerhet 
 
MK/355/00.05.01/2019, Initiativ om planering av lättrafikled, Svenska kvinnoförbundet m.fl. 
Svenska kvinnoförbundet m.fl. önskar att det inleds en planering av lättrafikled längs med Åminnevägen.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter. 
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.     
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  

Övrigt 
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Reklampelare, Enlund-Nisula (16.3.2017)  
Fullmäktigeledamot Chatrine Enlund-Nisula väckte en motion om reklampelare där kommunen skulle 
erbjuda föreningar, företag etc. i kommunen reklamutrymme att köpas eller hyras. Motionen har ännu 
inte behandlats.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.     
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  
 
Torg i Yttermalax, Tast (18.5.2017)  
Fullmäktigeledamot Leif Tast väckte en motion om att det planeras och byggs ett torg någonstans i cent-
rum av Malax. Motionen har ännu inte behandlats.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter.  
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.     
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  
 
Inga stora vindkraftsparker mitt i bebyggelse, Pro Malax-Petalax skärgård r.f. (10.6.2015)  
Pro Malax-Petalax skärgård r.f. framhåller i initiativet att stora vindkraftverk alltid bör ha ett skyddsav-
stånd mellan vindkraftverk och närmaste bostad på minst två kilometer.  
 
KD:s förslag:  Behandlingen fortsätter. 
Kst:s förslag: Behandlingen fortsätter.     
Kfge:s beslut: Behandlingen fortsätter.  
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