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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Avhandlingen behandlar hur de enskilda fullmäktigeledamöternas aktivitet genom att lämna in motioner till fullmäktige och behandlingen av
fullmäktigemotioner skiljer sig mellan de sju kommunerna Vasa, Borgå, Karleby, Närpes, Kristinestad, Kimito och Liljendal för år 2000-2002.
Ämnet intresserar på grund av att det är en central fråga inom arbetsordning och instruktion för fullmäktiges uppgifter.
Tre frågeställningar har varit centrala för att kunna jämföra och analysera skillnader. Förstärks valdemokratin och deltagardemokratin inom den
representativa demokratin genom att fullmäktigeledamöterna lämnar in motioner till fullmäktige? I hur stor utsträckning använder
fullmäktigeledamöterna sin initiativrätt genom att lämna in motioner till fullmäktige? Inom vilken tid blir fullmäktigemotionerna behandlade
inom större kommuner med flera fullmäktigeledamöter jämfört med mindre kommuner med färre fullmäktigeledamöter och hur skiljer
arbetsordningen för fullmäktige i de olika kommunerna samt hur fördelar sig motionerna innehållsmässigt med frågorna vad, hur, varför och vem
samt har motionerna en förstärkande mekanism i frågor som det gäller? Forskningsmetoden har varit jämförelser och analyser från
fullmäktigeprotokoll och protokoll från de olika sektorerna som tagits ut från kommunernas centralarkiv. Ur protokollen och bilagorna har allt
tagits ut som har att göra med motionernas inlämnande, innehåll, beredning och beslut samt fullmäktigeledamöternas partitillhörighet. Ytterligare
har jämförelser och analyser gjorts gällande kommunernas storlek enligt invånarantal, språkförhållanden, partiförhållanden angående
styrkeförhållanden mellan blocken i fullmäktige, valdeltagande och hur arbetsordningen för fullmäktige skiljer sig mellan de sju kommunerna.
Det empiriska materialet har prövats teoretiskt enligt Peter Bachrachs och Morton S. Baratz modell av den politiska processen samt enligt Mikael
Gilljams och Jörgen Hermanssons teori om demokratins mekanismer.
Resultatet från jämförelser mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet blev att de flesta motionerna lämnades in till fullmäktige i större kommuner
med 51 fullmäktigeledamöter. Där fanns det en hög motionsaktivitet. I kommuner med språkförhållanden där det fanns mindre än 50 procent
svenskspråkiga invånare var motionsaktiviteten hög och med en partistruktur med flera partier i fullmäktige där var motionsaktiviteten hög. I
kommuner med ett högt valdeltagande i val där var motionsaktiviteten normal och i kommuner med ett lägre valdeltagande i val där var
motionsaktiviteten hög. I vissa kommuner behandlades motionerna snabbare än i andra. I Närpes inom ett år och i de andra kommunerna fanns
motioner under beredning från föregående år. Genom de jämförelser och sammanställningar som har gjorts kan man se, att det finns vissa
skillnader mellan fullmäktigeledamöternas aktivitet och kommunernas sätt att behandla fullmäktigemotioner.
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