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TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns
webbaserade anslagstavla
Nämnd/styrelse

Demokratiberedningen
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DB § 8

Föregående protokoll
Beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen går igenom protokollet från sammanträdet den 21 januari
2020 och följer upp hanteringen av ärendena.
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DB § 9

Ks2020/0029

103

Yttrande över ansökningar om partistöd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska
betalas ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som
har ansökt om det 2020.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som
är representerade i fullmäktige och som är juridiska personer.
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om partistödets
omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt
gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för
vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska
beaktas vid fördelningen av partistödet.
Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts
för det ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till
ett parti som inte lämnar redovisning.
Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för
partistöd, i vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda
ärendet till kommunstyrelsen.
Partistödet består av ett grundstöd, som år 2019 uppgår till cirka 21 264 kronor
per parti och år, samt ett mandatstöd, som år 2019 uppgår till cirka 18 414
kronor per besatt mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med
konsumentprisindex (KPI).
Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige 2015-09-28 ska
partistödet användas till att stärka partiernas ställning i den kommunala
demokratin. Partistödet är avsett för partiernas lokala arbete riktat mot
kommuninvånarna.
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Finansiering
Finansiering av partistödet är beslutat av fullmäktige i juni 2019 i budget för
2020.
Beslutsunderlag
Ansökningar från samtliga nio partier med mandat i kommunfullmäktige
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-02
Skickas till
Kommunstyrelsen
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DB § 10

Ks2020/0041

003

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
avseende enkla frågor
Beslut
Demokratiberedningen lägger till följande i förslaget om enkla frågor:
1. Frågan ska inte kräva en omfattande utredning för att kunna besvaras.
2. Presidiet bedömer om den inlämnade frågan får ställas som en enkel
fråga eller om det bör omformas till exempelvis en interpellation/motion.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
demokratiberedningens förslag till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige avseende paragrafen om enkla frågor.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige skriva in i sin arbetsordning att
enkla frågor får ställas under fullmäktiges sammanträden. En sådan paragraf har
funnits i Ljungby under många år, med samma ordalydelse som i Sveriges
Kommuner och Regioners förslag till arbetsordning. Inför fullmäktiges
sammanträde i januari visade det sig dock att reglerna kring enkla frågor är
något otydliga och behöver därför förtydligas i arbetsordningen.
Förvaltningens bedömning och överväganden
Kommunledningsförvaltningen lämnar förslag till revidering av arbetsordningen
som inkluderar följande tillägg i § 35 Enkla frågor:
1. Enkla frågor får enbart ställas till ordföranden eller vice ordföranden i
nämnder, styrelser och bolag
2. Enbart den ledamot som har ställt frågan och den som besvarar frågan
får delta i debatten.
3. Debatten genomförs utan begränsat antal inlägg och tidsgräns.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer
förslaget till revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-30
Yrkanden
Ordföranden föreslår efter diskussion att demokratiberedningen lägger till
följande i förslaget till kommunfullmäktige:
1. Frågan ska inte kräva en omfattande utredning för att kunna besvaras.
2. Presidiet bedömer om den inlämnade frågan får ställas som en enkel
fråga eller om det bör omformas till exempelvis en interpellation/motion.
Beslutsordning
Ordföranden frågar om demokratiberedningen beslutar att lägga till de två
förslagen till kommunledningsförvaltningens förslag och finner att de gör så.
Ordföranden frågar därefter om demokratiberedningen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer förslaget till revidering av arbetsordning för
kommunfullmäktige avseende enkla frågor och finner att de gör så.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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DB § 11

Ks2020/0084

103

Aktualisering av policyn och handlingsplanen för
medborgardialog
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att policyn för
medborgardialog (fastställd av Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla
oförändrad till och med 2023-12-31.
Beslut
Demokratiberedningen beslutar att Handlingsplan för medborgardialog
(fastställd av Db 2016-04-14 § 12) ska fortsätta att gälla oförändrad till och med
2023-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Policy för medborgardialog samt Handlingsplanen för medborgardialog behöver
revideras eller aktualiseras för att fortsätta att gälla.
Ljungby kommun har under många år arbetat med medborgardialog på olika
nivåer. Bland annat har kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden
öppnats för allmänheten, protokoll och kallelser har publicerats på webbplatsen
sedan 2008, medborgarförslag infördes 2008 och frågestund för allmänheten
infördes i fullmäktige 2012.
Ljungby kommun har även deltagit i nätverk och utbildning för politiker och
tjänstemän genom Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) för att utveckla
medborgardialogen. Våren 2012 föreläste en tjänsteman på SKL om
medborgardialog på ett fullmäktigesammanträde. Den efterföljande
gruppdiskussionen visade att det fanns intresse bland fullmäktiges ledamöter att
införa strukturerad medborgardialog i Ljungby kommun.
Genom medborgardialog skapas tillfällen för de förtroendevalda att lyssna på
medborgarnas synpunkter, vilket ger dem ett bredare underlag när de ska fatta
beslut i olika frågor. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd, samtidigt
som de får insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med medborgardialog
är att öka medborgarnas delaktighet samtidigt som de får kunskap om de
demokratiska processerna, kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Kommunfullmäktiges demokratiberedning, som infördes 2015, har som
huvuduppgift att stärka den lokala demokratin och har också huvudansvaret för
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kommunens medborgardialog. Det innebär bland annat att uppmuntra
nämnderna och styrelserna att arbeta med medborgardialog. Därför fastställde
de i april 2016 en handlingsplan för medborgardialog, sedan
kommunfullmäktige antagit policyn i september 2015. Handlingsplanen
innehåller praktiska tips och råd till nämnderna och styrelserna i deras arbete
med praktisk medborgardialog.
Beslutsunderlag
Policy för medborgardialog Kf 2015-09-28 § 91
Handlingsplan för medborgardialog Db 2016-04-14 § 12
Beslutsordning
Ordföranden frågar om demokratiberedningen föreslår att policyn för
medborgardialog (fastställd av Kf 2015-09-28 § 91) ska fortsätta att gälla
oförändrad till och med 2023-12-31 och finner att de gör så.
Därefter frågar ordföranden om demokratiberedningen beslutar att
Handlingsplan för medborgardialog (fastställd av Db 2016-04-14 § 12) ska
fortsätta att gälla oförändrad till och med 2023-12-31 och finner att de gör så.

Skickas till
Kommunstyrelsen
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DB § 12

Informationsärenden
Beslut
1. Demokratiberedningen ser behovet av en utbildning om
barnkonventionen som lag för framför allt presidier, förvaltningschefer
och nämndsekreterare och information i kommunfullmäktige.
2. Demokratiberedningen förordnar det nuvarande mötessystemet och äskar
medel om 150 000 kronor för investering i kameror och mikrofoner.
I övrigt noterar demokratiberedningen informationen.
Sammanfattning av ärendet
1. Uppföljning av uppdraget avseende utökning av Veckonytt för plats med
reportage
Kommunikationschefen informerar om på grund av ändrade
utgivningsdagar kommer kommunen att ändra innehållet i den
annonssida som publiceras i Veckobladet och som distribueras till
samtliga hushåll i kommunen. Sidan kommer att innehålla bland annat
reportage om kommunens verksamheter, demokrati, medborgarförslag,
osv.
Demokratiberedningen föreslår att en länk till sidan läggs ut på
facebook.
2. Barnkonventionen
Kommunsekreteraren informerar om barnkonventionen och hur
myndigheter berörs av den nya lagen.
3. Återrapportering av utredning om webbTV
4. Återrapportering om ungdomsrådet.
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DB § 13

Diskussionsärenden
Beslut
1. Kommunledningsförvaltningen ombeds att kommunicera med lärare i
samhällskunskap på SFI om möjligheten att arrangera en framtidsdag för
elever på SFI.
2. Samtalstonen mellan politiker kommer att behandlas via ett webbinarium
under mötet med gruppledare i mars.
Sammanfattning av ärendet
1. Framtidsdag för elever på SFI .
2. Samtalstonen mellan politiker.
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