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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2020 kl. 13.00-15.30 
sammanträdesrum Kösen, Olofsgatan 9, Ljungby 

Beslutande Ann-Charlotte-Wiesel (M), ordförande 
Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 
Lars Solling (L), ledamot 
Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ledamot 
Helena Vuorio (SD), ledamot 

Övriga 
deltagande 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 
Jonas Jönsson, kommundirektör 
Anna Gummesson, kommunikatör 
Bruce Byrskog, kommunsekreterare 

  

Justerare Emma Johansson Gauffin 

Justeringens  
tid och plats Ljungby Arena den 27 januari 2020 kl 17.15 

Paragrafer 1-7   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte-Wiesel 
  

Justerare Emma Johansson Gauffin 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 21 januari 2020 
Tillkännagivandet 
publicerat 28 januari 2020 

Överklagningstid 29 januari – 19 februari 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 20 februari 2020 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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DB § 1      

 

Föregående protokoll 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen går igenom protokollet från sammanträdet den 11 
december 2019 och följer upp hanteringen av ärendena. 
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DB § 2      

 

Kommunens kommunikation med medborgarna 

Beslut 
Kommundirektören ombeds att undersöka om det finns ekonomiska möjligheter 
att utöka Veckonytt med en sida för plats med reportage.  

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen har under en tid diskuterat hur vi förmedlar politiska 
beslut, hur vi kommunicerar till medborgare och anställda hur besluten påverkar 
dem och vad de innebär, inlägg på sociala medier och hantering av synpunkter. 
Kommunikationsavdelningen informerar om att webbplatsen är kommunens 
huvudkanal för att nå ut med information. Webbplatsen är välbesökt och har 
269 000 sidvisningar varje år. Facebook fungerar som en trafikledare in till 
webbsidan, där har kommunen cirka 5000 följare.  Kommunen har regler för sin 
facebooksida och inlägg som görs därpå samt bevakar och modererar inläggen. 
Undersökningar visar att vi läser mindre och mindre och att vi drar snabba 
slutsatser.  
Det finns kommuner som skickar ut egna nyhetsbrev i pappersformat till alla 
hushåll ett par gånger om året. Bör Ljungby kommun istället satsa på att föra ut 
nyheter digitalt, via webbplatsen? Veckonytt publiceras på kommunens 
webbplats och innehållet i Veckonytt finns även i andra medier.  
Demokratiberedningen tänker att kommunen bör undersöka möjligheten att 
utöka Veckonytt med plats för reportage och informera så mycket vi kan om 
kommunens webbsida.  
Demokratiberedningen diskuterar också hur kommunen svarar på och hanterar 
inlämnade synpunkter. En automatisk hälsningsfras ska läggas in i systemet för 
ett likvärdigt och trevligt bemötande. Användarvänligheten i systemet ska också 
ses över. Det finns en rutin för redovisning av synpunkter till nämnderna. 
Nämndsekreterarna ska se över rutinen. 
Nya mätningar visar att kommunens anställda har en bättre svarsfrekvens i 
telefon och e-post. Demokratiberedningen påminner också om att man bara ska 
behöva ringa ett samtal in till kommunen. Växeln skickar ut mejl när någon har 
sökt oss utan svar.  
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DB § 3  Ks2019/0385  103  
 

Ändring av hantering av medborgarförslag 

Beslut 
Demokratiberedningen ställer sig positiv till förslaget och överlämnar det till 
kommunstyrelsen för beslut av kommunfullmäktige.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 9 oktober 2019 ställde kommunfullmäktiges demokratiberedningen en 
förfrågan till kommunstyrelsens arbetsutskott. Demokratiberedningen ville att 
kommunstyrelsens arbetsutskott tillsätter en utredning av medborgarförslag. 
Utredningen bör enligt demokratiberedningen fixera kring vilka möjligheter som 
finns för att ersätta de formella medborgarförslagen med en annan hantering av 
förslag från kommuninvånare.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 oktober 2019 att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda hanteringen av 
medborgarförslag. I centrum för utredningen står att ta bort de formella 
medborgarförslagen och istället införa en annan hantering av förslag inlämnade 
av kommuninvånare.  
Kommunledningsförvaltningen har därefter tagit fram förslag till en förändring 
som framför allt innebär att administrations- och utredningstiden minskar så att 
medborgarna får svar på sina förslag mycket snabbare. Kommunlednings-
förvaltningen föreslår att medborgarförslag i sin nuvarande form tas bort och att 
kommunfullmäktige istället beslutar att införa medborgarinitiativ. Förvaltningen 
har därför tagit fram förslag till nytt reglemente för medborgarinitiativ och en 
rutin för hanteringen av dessa.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges demokratiberednings beslut, 2019-10-09 § 25 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2019-10-29 § 142 
Förslag till reglemente för medborgarinitiativ 
Förslag till Rutin för hantering av medborgarinitiativ 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen
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DB § 4  Ks2019/0498 103 

 

Rutin för hantering av nämndinitiativ 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att ställa sig bakom förslaget och att skicka det 
till kommunstyrelsen för fastställande.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunallagen 4 kap 20§ stadgar att ”Varje ledamot i en nämnd får väcka 
ärenden i nämnden”. Det innebär att en eller flera ledamöter tillsammans kan 
väcka ärenden i nämnderna och det betecknas som nämndinitiativ.  
 
Antalet nämndinitiativ som lämnas in från ledamöterna har ökat i nämnderna i 
Ljungby kommun. Därför har ett behov av en rutin uppstått för att initiativen ska 
hanteras likvärdigt i varje nämnd. Demokratiberedningen beslutade den 11 
december 2019 att föreslå kommunstyrelsen att en rutin för hantering av 
nämndinitiativ tas fram. 
 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till rutin för hantering 
av nämndinitiativ, som i stora drag liknar rutiner i andra kommuner och som 
även kan antas utav övriga nämnder. 

Förvaltningens beredning 
Nämndsekreterargruppen har i januari 2020 fått tillfälle att lämna synpunkter på 
förslaget till rutin. 

Beslutsunderlag 
Demokratiberedningen 2019-12-11 § 27 
Förslag till Rutin för hantering av nämndinitiativ 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsen
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DB § 5      

 

Samtalsklimat i politiken 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att bjuda in alla gruppledare (eller annan 
representant för partiet) för att titta på webbinariet och delta i efterföljande 
dialog. 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har skickat inbjudan till samtliga 
kommuner att delta i ett webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda. SKR 
skriver i inbjudan att tonen i det demokratiska samtalet har blivit hårdare de 
senaste åren. Samtalstonen i det politiska samtalet kan också utgöra gränsen för 
vad som är tillåtet, och det är därför viktigt att samtalet mellan förtroendevalda, 
sker respektfullt. Hur kan kommuner, regioner och partier arbeta för att främja 
ett bra och konstruktivt politiskt samtalsklimat.  
 

Beslutsunderlag 
Inbjudan från Sveriges Kommuner och Regioner till webbinarium 
 

Skickas till 
Gruppledarna
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DB § 6  Ks2020/0031 103 

 

Framtidsdag på gymnasiet 

Beslut 
Kommunsekreteraren ombeds att ta kontakt med lärare i samhällskunskap på 
Sunnerbogymnasiet för att efterfråga intresset och eventuellt påbörja planering 
tillsammans. 
Ryssbygymnasiet ska inkluderas i planeringen. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen arrangerar sedan 2015 Framtidsdagar för elever i årskurs 
8 och har påbörjat diskussioner om att även arrangera en Framtidsdag för elever 
i årskurs 2 på gymnasiet, som ett komplement till Ungdomsrådets Inflytandedag 
som inte längre genomförs och en uppföljning av tidigare insats på högstadiet.  
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DB § 7      

 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 
Inga frågor tas upp. 
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