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Tillfällig överenskommelse om 
kommunfullmäktiges arbete med 
anledning av spridningen av covid-19  
Denna överenskommelse, som slutits mellan fullmäktiges presidium och 
fullmäktiges gruppledare, syftar till att säkerställa att Munkedals 
kommunfullmäktige kan fullgöra sina uppgifter 2020-12-07. 
Under rådande läge gäller skarpare restriktioner, därför är parterna överens 
om att minska risk för spridning av viruset mellan kommunfullmäktiges 
ledamöter under sammanträde 2020-12-07. 
 

Förslagets framtagande 
Förslaget innebär att vi minskar antalet ledamöter proportionellt, så att alla 
partier får en proportionell representation så nära valresultatet som möjligt. 
Beräkningen gjordes först på 21 ledamöter. Däremot blir den beräkningen 
orättvis mot MP som i så fall skulle tappa en ledamot, i alla beräkningar upp 
till exempel 35 tappar de en ledamot. Förslaget om 23 ledamöter är ett 
förslag baserat på uträkningen av 21 ledamöter men även en kompromiss 
som ska spegla valresultatet 2018 där MP är invalt i kommunfullmäktige.  
I kompromissen får moderaterna 1 mandat ytterligare samt 1 mandat till 
miljöpartiet. 
Detta äventyrar inte ”majoritetsförhållandena” i kommunfullmäktige 

För att garantera kommunfullmäktiges beslutskapacitet och den 
samhällsviktiga verksamhet som fullmäktige bedriver, förbinder sig härmed 
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Sverigedemokraterna, Moderaterna, 
Liberalerna, Kristdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att 
upprätthålla nedanstående åtgärder att gälla vid kommunfullmäktiges 
sammanträde 2020-12-07. 
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Kommunfullmäktiges sammanträden  
Endast 23 ledamöter kommer under det aktuella mötet att delta vid 
kommunfullmäktiges sammanträden. 

Det innebär att antal tjänstgörande ledamöter per parti utfaller som nedan:  
Sverigedemokraterna 6 
Socialdemokraterna 5 
Moderaterna 5 
Centerpartiet 3 
Liberalerna 1 
Vänsterpartiet 1 
Kristdemokraterna 1 
Miljöpartiet 1 
 

Giltighet  
Överenskommelsen träder i kraft vid undertecknandet och börjar tillämpas 
från och med mötets start 2020-12-07 och gäller till dess att mötet 2020-12-
07 är slut.  

 

Tilläggsvillkor  
I det fall ett parti avser att frångå denna överenskommelse ska detta 
meddelas kommunfullmäktiges presidium samt övriga fullmäktigegruppledare 
senast 7 dagar innan detta sker. 

Kommunfullmäktiges ordförande har mandatet från kommunfullmäktiges 
arbetsordning att avbryta mötet om ordförande anser att oordning i 
kommunfullmäktige uppstår. Om någon av parterna bryter detta avtal 
kommer kommunfullmäktiges ordförande att avbryta mötet. 
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Heikki Klaavuniemi (SD) 
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Gruppledare 
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Gruppledare 
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Gruppledare 
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Gruppledare 
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Hans-Joachim Isenheim (MP) 
Gruppledare 
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