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Invånarinitiativet ger mera makt än valsedeln 

 

Med tanke på att jag är en förespråkare av högt valdeltagande och vill alltid uppmuntra folk 

att använda sin rösträtt, är denna kolumn något heretisk, då den dessutom kommer ut en 

månad före kommunalvalet. Men eftersom folk tack vare det kommande valet just nu bryr sig 

ovanligt mycket om kommunalpolitik, ville jag påminna om ett fint verktyg som har designats 

för att kommunens invånare ska kunna påverka det kommunala beslutsfattandet även utanför 

valen. 

Invånarinitiativet har funnits i vår lagstiftning sedan 1995. Jag presenterar kort de tre 

viktigaste sakerna. För det första, har invånarna och även sammanslutningar och stiftelser 

med verksamhet i kommunen, rätt att presentera initiativ till kommunen i frågor som gäller 

kommunens verksamhet. Den som tagit initiativ, har rätt att bli informerad om de åtgärder 

som tagit på grund av initiativet – eller varför sådana inte har tagits. För det andra, om 

initiativet stöds av ett antal invånare som motsvarar två procent av kommunens befolkning, 

måste kommunen behandla ärendet inom sex månader. För Raseborg krävs endast kring 550 

invånare, för Hangö kring 160, för Ingå ungefär 107 och för Sjundeå lite över 120 invånare 

för att tvinga kommunens ledning att reagera på invånarnas bekymmer. I praktiska termer 

betyder detta, till exempel, att invånarna i en viss stadsdel eller föräldrarna i en större skola 

tillsammans har konkreta möjligheter att påverka. För det tredje, kan fyra procent av 

invånarna som fyllt 15 år kräva att kommunfullmäktige omedelbart bestämmer, om en 

folkomröstning ska ordnas enligt initiativet. Jag undrar ifall ungdomar mellan åren 15 och 17 

visste att de av samhället betraktas som fullt utvecklade medborgare i det här specifika fallet. 

Det är dessutom lätt att skapa ett invånarinitiativ. Det går lättast till genom 

www.kuntalaisaloite.fi, som även finns på svenska. Enligt webbsidan är de senaste initiativen 

i Raseborg från våren och sommaren 2020. För Hangö finns bara ett initiativ, men i Ingå och 

Sjundeå har man varit betydligt aktivare. I många fall har långt över två procent av invånarna 

stött initiativet, vilket betyder att initiativet gett en direkt kommunikationslinje till 

beslutsfattarna. 

Enligt min åsikt, är kommunikationen via invånarinitiativet mer direkt än via kommunalvalet. 

De som blir invalda i val vet sällan ens vem det är som har röstat på dem. Dessutom handlar 

invånarinitiativet alltid om konkreta, begränsade ärenden och förslag. Det är sällan oklart vad 

det är som invånarna är ute efter med ett invånarinitiativ, medan budskapet är mycket mer 

diffust när det gäller valresultatet. Det är förstås onödigt att ställa röstandet och 

invånarinitiativet mot varandra, eftersom de har olika målsättningar. Därför hoppas jag 

samtidigt på ett högt valdeltagande i kommunalvalet, men också på att invånarna i Västra 

Nyland i framtiden använder sig av invånarinitiativet flitigare än hittills. 
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