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  2018-10-21 Dnr: VFN 2019-118

      

 Välfärdsnämnden TJÄNSTESKRIVELSE 
  
 
 
 
Handläggare 
Monica Nordqvist 
Nämndsekreterare  
Administrativa avdelningen

Redovisning av medborgarförslag och motioner som ej 
beretts färdigt 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner välfärdsnämndens redovisning av medborgarförslag 
och motioner som ej beretts färdigt. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24 § 78 att välfärdsnämnden (och övriga 
nämnder) två gånger om året ska lämna en redovisning till fullmäktige över de 
motioner och medborgarförslag som kommit in till fullmäktige, överlämnats till 
välfärdsnämnden för beredning och som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 
Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och 
november.  
 
Förvaltningen har nu upprättat begärd redovisning över motioner och 
medborgarförslag som inte beretts färdigt av välfärdsnämnden.  
 
Redovisningen visar även de ärenden som välfärdsnämnden behandlar på 
sammanträde 2019-10-24 och som därefter överlämnas till Kommunfullmäktiges 
sammanträde i november. 

Särskilda konsekvensbeskrivningar  

Ekonomi 
Inga ekonomiska konsekvenser. 

Inga ytterligare konsekvenser 
    
     

 
 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Catarina Dunghed 
 

 
Förvaltningschef  
Välfärdsförvaltningen  
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Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
VFN 2019-28 2018-12-04 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Rolf Jacobsson (KD) om att behålla funktionen 

som syn- och hörsel instruktör
Överlämnades till VFN     
2018-12-13                
Behandlas i VFN 2019-10-24, 
till Kommunfullmäktige          
2019-11-25

VFN 2019-39 2018-08-14 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Olle Olsson och Rolf Jacobsson (KD) att initiera 
till förvaltningen att omedelbart koppla in framdraget 
fibernät till Sörbygården

Överlämnades till VFN      
2019-02-11              
Behandlas i VFN 2019-10-24, 
till Kommunfullmäktige         
2019-11-25

VFN 2019-41 2018-06-27 Kristdemokraterna i Munkedal Motion från Kristdemokraterna "att gå från ord till handling" 
förbättra anställningsförhållanden för vårdpersonal

Överlämnades till VFN      
2019-02-11               
Behandlas i VFN 2019-10-24, 
till Kommunfullmäktige         
2019-11-25

VFN 2019-56 2019-02-11 Göran Nyberg Liberalerna Motion från Göran Nyberg (L) om nytt ställningstagande om 
nybyggnation av äldreboende 

Överlämnades till VFN      
2019-02-25               
Behandlas i VFN 2019-10-24, 
till Kommunfullmäktige         
2019-11-25

Pågående motioner



Nummer Ankom Namn Beskrivning Kommentar
VFN 2019-109 2019-06-07 Yvonne och Filip Lönnqvist Medborgarförslag från Yvonne och Filip Lönnqvist om att utreda 

möjligheterna till ett kommunalt projekt med syfte att bistå 

äldre med sociala kontakter

Överlämnades till VFN 2019-02-25 

Behandlas i VFN 2019-10-24 till 

Kommunfullmäktige 2019-11-25              

Pågående medborgarförslag
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