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§ 124 Dnr 2019-000178 

Uppföljning av medborgarråden 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2018-09-27, § 78 att inrätta ett 
Medborgarråd i Munkedals kommun från och med 2019-01-01 samt att 
godkänna en arbetsordning. Medborgarrådet ligger direkt under 
kommunfullmäktige och är kopplade till beredningen för samhällsdialog. 
Rådet består av representanter från SPF, PRO, Funktionsrätt (tidigare 
HSO), MFFU samt kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges 
ordförande är ordförande i Medborgarrådet.  
 
Kommunfullmäktige beslutade även att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet skulle fortsätta 
sin verksamhet under Välfärdsnämnden i två år. 
Vidare beslutades att en utvärdering av Medborgarrådets funktion ska 
ske senast 2020-10-01. 
 
Medborgarrådet har ännu inte haft något sammanträde, orsakerna är 
många. En nyckelperson inom kommunstyrelsens förvaltning var under 
en längre tid sjukskriven. Ungdomsföreningen som ska ingå i 
Medborgarrådet genomgick ett generationsskifte vilket fick 
konsekvensen att stor del av föreningen ändrades. För att förbereda 
ungdomarna inför den nya erfarenheten att ingå i en kommunalt inrättad 
instans träffade representanter från kommunens förvaltning ungdomarna 
vid några tillfällen. Våren 2020 var första mötet med Medborgarrådet 
planerat, men ställdes då in på grund av covid-19. Ett digitalt möte är 
dock inplanerat till den 24 november. En utvärdering av Medborgarrådets 
funktion kan därför inte göras nu, utan bör skjutas på till oktober 2022. 
Kommunala pensionärsrådet och Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor bör också få fortsätta sin verksamhet under 
Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 
 
När utvärderingen är gjord ska kommunfullmäktige fatta beslut om hur 
den fortsatta organisationen för medborgarråd ska se ut.   
 
Beslutsunderlag 
Beslut KS 2020-11-23, § 175. 
Tjänsteskrivelse 
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Forts § 124 
 
Kommunstyrelsens förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 
verksamhet under Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets 
funktion ska ske senast oktober 2022 och redovisas på 
kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
 
Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta 
organisationen för medborgarråden.     
 
Yrkande 
Karin Blomstrand (L), Ove Göransson (V): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget.  
 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Kommunala rådet för 
funktionshinderfrågor och Kommunala pensionärsrådet fortsätter sin 
verksamhet under Välfärdsnämnden under resten av mandatperioden. 
 
Kommunfullmäktige beslutar att en utvärdering a Medborgarrådets 
funktion ska ske senast oktober 2022 och redovisas på 
kommunfullmäktiges sammanträde i november. 
 
Kommunfullmäktige ska i november 2022 besluta om den fortsatta 
organisationen för medborgarråden.   
 
Expedieras 
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor 
Kommunala pensionärsrådet 
Välfärdsnämnden 
Medborgarrådet 
Kommundirektör 
Kommunsekreterare 
Akten 
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