Kallelse till medborgarråd

Tid:

2020-11-24, kl. 17.00

Plats:

Via Teams, alternativt annan lokal i kommunhuset Forum

Kallade:

Medborgarrådets deltagare
Kommundirektör
Kommunsekreterare

Det finns möjlighet att nyttja några av kommunens sammanträdesrum för att
delta via Teams. Kontakta i så fall kommunsekreterare Linda Ökvist, e-post:
linda.okvist@munkedal.se.
Programpunkter
1.

Presentationer
En presentationsrunda där var och en får berätta vem man är.

2.

Syfte och bakgrund
Varför har kommunen ett Medborgarråd och hur kom det till.

3.

Dialog kring förväntningar på medborgarrådet
Vilka förväntningar finns hos var och en? Vilka frågor är viktiga för dig?

4.

Arbetsordning för medborgarrådet. (Bifogas kallelsen)
Genomgång av arbetsordningen. Arbetsordningen innehåller vilka regler som
gäller för Medborgarrådet, hur mötet ska gå till, vem kallar till mötet, vem
bestämmer vad som ska tas upp och så vidare.

5.

Val av vice ordförande
Enligt arbetsordningen ska Medborgarrådet välja en vice ordförande.
Exempelvis så ska vice ordförande hoppa in och hålla i mötet om ordinarie
ordförande inte kan vara med.

6.

Investeringsbudget för Munkedals kommun
Varje år beslutar kommunen om en investeringsbudget. Det är i
investeringsbudgeten som man bestämmer när tex skolor, äldreboenden och
andra byggnader ska byggas och hur mycket det får kosta.

Välkomna!
Heikki Klaavuniemi (SD)
Ordförande medborgarrådet

www.munkedal.se
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Rådets syfte
1 § Rådet är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information och
kommunikation mellan representanter för funktionsnedsattas brukarorganisationer,
pensionärsorganisationer, ungdomsföreningar och kommunen i frågor som har
aktualitet och betydelse för medborgarna.
Syftet med rådet är dialog, delaktighet och inflytande för medborgare.
Uppgifter och verksamhet
2 § Rådet skall vara ett forum för samråd, information och kommunikation om
kommunens verksamheter och förändringar som har aktualitet och betydelse.
Rådets representanter från kommunen och företrädarna för organisationerna skall i
rådet kunna:
• föra dialog i frågor av övergripande karaktär,
• ta initiativ och lämna synpunkter för förbättringar i kommunens
verksamheter
Organisation
3 § Medborgarrådet ligger direkt under kommunfullmäktige och är kopplade till
beredningen för samhällsdialog.
Sammansättning
4 § Rådet skall bestå av 15 representanter. SPF utser 2 representanter och PRO
utser 2 representanter. Intresseorganisationerna inom HSO utser 4 representanter.
MFFU utser 4 representanter. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges
presidium. Representanterna från intresseorganisationerna väljs för 1 år i taget.
Kommunfullmäktiges ordförande är också ordförande för medborgarrådet. Rådet
väljer inom sig vice ordförande.
Arbetsformer
5 § Rådet ska ha minst två dialog- och informationssammanträden per år där
kommundirektör och förvaltningschefer ska delta. Vid behov kan råden
sammankallas för särskilda ärenden som behöver behandlas då övriga kommunala
tjänstemän adjungeras efter behov.
Ordföranden leder rådets möten och ansvarar för kallelser och anteckningar.
Sekreteraren skickar ut kallelsen och skriver anteckningar på uppdrag av
ordförande. Kallelse utsänds senast sju dagar innan sammanträdet.
Ordförande och vice ordförande utgör rådets beredningsgrupp som tillsammans
med kommundirektören avgör vilka frågor som har betydelse och skall tas upp på
dagordningen. Rådets representanter kan via ordföranden ta initiativ och lyfta
ärenden till dagordningen.
Anteckningar skall föras vid sammanträdena. Anteckningarna ska delges
ledamöterna i rådet, kommunstyrelsen samt förvaltningscheferna.
Ekonomi
6 § Kommunfullmäktige ansvarar för budgetmedel för rådets verksamhet.
Arvoden och ersättningar utbetalas i enlighet med beslutade arvodesbestämmelser.
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