Anteckningar

Medborgarrådet
Tid och plats

Tisdagen den 24 november, kl. 17.00,
Digitalt, via Teams.

Närvarande
Heikki Klaavuniemi (SD) ordförande
Johnny Ernflykt (M)
Diana Issa, MFFU
Serkan Yilmaz, MFFU
Marianne Schewenius, Funktionsrätt
Görel Christer-Nilsson, Funktionsrätt
Bertil Falck, SPF
Ewa Alfredsson, SPF
Övriga närvarande
Håkan Sundberg, kommundirektör
Linda Ökvist, kommunsekreterare
1.

Mötet öppnas
Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna till Medborgarrådets
första möte.

2.

Presentationer
En kort presentationsrunda görs där var och en får presentera sig.

3.

Syfte och bakgrund
Ordförande redogör för Medborgarrådets syfte och bakgrunden till hur det
kom till.
Det hela startade med en motion till kommunfullmäktige där det föreslogs en
översyn av råden. I utredningen väcktes tanken om att inrätta ett råd där
olika särintressen blandades. Syftet med Medborgarrådet är att ha ett forum
för att kunna diskutera viktiga frågor för kommunen ur ett
medborgarperspektiv. Det är också ett forum för att kunna aktualisera frågor
som har betydelse för medborgare.

4.

Dialog kring förväntningar på medborgarrådet
Rådets representanter ges möjlighet att lyfta sina förväntningar på vad
Medborgarrådet ska innehålla samt berätta om vilka frågor som är extra
viktiga för personen själv.

5.

Arbetsordning för medborgarrådet.
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. Det står även om hur många
möten medborgarrådet ska ha som minst. Medborgarrådet kan, om det
behövs, kalla till fler möten. I arbetsordningen står det också att
Medborgarrådet ska utse en vice ordförande.
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6.

Val av vice ordförande
Enligt arbetsordningen ska Medborgarrådet välja en vice ordförande.
Marianne Schewenius föreslås, men hon tackar nej.
Diana Issa föreslås, som tackar ja.
Medborgarrådet beslutar att välja Diana Issa som vice ordförande i
Medborgarrådet.

7.

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.
Kommundirektören informerar om kommunens investeringsbudget för 2021.

8.

Övriga frågor
Medborgarrådet beslutar att hålla sitt nästa möte i mars 2021. Ordförande
och vice ordförande kommer tillsammans att komma överens om datum och
tid för mötet.
Medborgarrådet bestämmer att vid varje möte besluta om nästkommande
mötesdatum.
Om någon i Medborgarrådet önskar ha upp frågor eller ärenden till
dagordningen ska man skicka dessa till Linda Ökvist, via e-post
linda.okvist@munkedal.se. Det går även bra att ringa eller sms:a.
Linda kommer då meddela detta till ordförande och vice ordförande.

9.

Mötet avslutas
Ordförande tackar för visat intresse och avslutar därmed Medborgarrådets
första möte.

Vid anteckningarna
Linda Ökvist
Kommunsekreterare
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