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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 25 augusti 2020 kl. 13.00-14.50 

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 

 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

 

  

Justerare Lars Solling 

Justeringens  
tid och plats  

Paragrafer 18-23    

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Ann-Charlotte-Wiesel 

  

Justerare  
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 25 augusti 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat  

Överklagningstid  

Tillkännagivandet 
avpublicerat  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 18      

 

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokollet från sammanträdet den 19 maj 

2020 och följer upp hanteringen av ärendena. 
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DB § 19      

 

Framtidsdagarna 2020 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att kommunledningsförvaltningen ska ha en 

fortsatt kontakt med högstadieskolorna och att ett extra sammanträde med 

Demokratiberedningen ska äga rum i september för fortsatta förberedelser. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har under ett par års tid arrangerat Framtidsdagar för alla 

elever i årskurs 8, för att de ska få kunskap i deras möjligheter att få insyn och 

påverka i samhället, både nu och i framtiden. Demokratiberedningen har vid ett 

par olika tillfällen beslutat om att utöka framtidsdagarna till att inte bara 

arrangeras för elever i årskurs 8, utan även elever i årskurs 2 på gymnasiet samt 

elever på SFI. På grund av corona-pandemin som pågår har planeringen 

förskjutits.  

Förfrågan till skolorna har skickats ut, men inväntar tydliga besked om de anser 

det vara aktuellt med Framtidsdagarna.   

Förslag om Framtidsdagarna för årskurs 8 är att det ska äga rum på skolorna. 

Påbörja dagen med en föreläsning/presentation av kommunalråden samt om 

pågående projekt i Ljungby kommun och sedan avsluta med 

kommunfullmäktige rollspel.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-08-06 

Powerpoint presentation 

Yrkanden 

Baserat på diskussionen föreslår ordförande att kommunledningsförvaltningen 

ska ha en fortsatt kontakt med högstadieskolorna och att ett extra sammanträde 

med Demokratiberedningen ska äga rum i september för fortsatta förberedelser. 

Beslutsordning 

Ordföranden frågar om demokratiberedningen beslutar i enlighet med förslaget 

och finner att de gör så. 
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Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Påverkans- och förslagsmetoder 

Beslut 

Demokratiberedningen godkänner redovisningen av påverkans- och 

förslagsmetoder samt sammanställningen ska skickas till kommunfullmäktige 

och publiceras på Ljungby kommuns extranät. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen beslutade den 19 maj 2020 att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram en tabell med information 

om de olika påverkans- och förslagsmetoderna som förtroendevalda kan 

använda sig utav i sina olika uppdrag. Uppdraget ska redovisas för 

demokratiberedningen i augusti.  

Beslutsunderlag 

Sammanställning av förtroendevaldas kanaler för förslag och påverkan i 

kommunen. 

Yrkande 

Baserat på diskussionen föreslår ordförande att sammanställningen ska skickas 

till kommunfullmäktige samt att den ska publiceras på Ljungby kommuns 

extranät. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågor om demokratiberedningen kan godkänna redovisningen samt 

att besluta i enlighet med yrkandet och finner att de gör så. 

 

 

Skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Skrivelse till demokratiberedning om deltagande på 
distans 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att skrivelsen ska besvaras men att 

demokratiberedningen inte kan lämna ett förtydligande utan hänvisar till de 

lagar och reglementen som finns rörande frågan. Demokratiberedningen föreslår 

även att frågan ska ställas till gruppledarna samt att nämnder ska tillåta att 

ersättare närvara under sammanträden. 

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse angående deltagande på distans vid möten har inkommit till 

demokratiberedningen.  

I kommunstyrelsens reglemente framgår det att deltagande på distans tillåts om 

särskilda skäl föreligger. Anne Karlsson (S) föreslår att demokratiberedningen 

bör definiera begreppet ”särskilda skäl föreligger”.    

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2020-06-03 

Yrkanden 

Baserat på diskussionen föreslår ordförande att skrivelsen ska besvaras men att 

demokratiberedningen inte kan lämna ett förtydligande utan hänvisar till de 

lagar och reglementen som finns rörande frågan. Demokratiberedningen föreslår 

även att frågan ska ställas till gruppledarna samt att nämnder ska tillåta att 

ersättare närvara under sammanträden.  

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta enligt yrkandet och 

finner att de gör så.  

Skickas till 

Anne Karlsson (S) 
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Kontaktuppgifter till partierna 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag 

att publicera information om hur medborgare kan komma i kontakt med partier.  

Sammanfattning av ärendet 

Halva tiden av den rådande mandatperioden har gått. Demokratiberedningen 

anser det vara lämpligt att Ljungby kommun gör det lätt tillgängligt för 

medborgare att ta kontakta med de olika partierna och politikerna. Att 

möjliggöra för de som vill engagera sig i de olika partierna i god tid innan 

arbetet inför valet påbörjas. Förslagsvis bör informationen läggas ut på Ljungby 

kommuns hemsida, sociala medier och i veckonytt. 

Yrkanden 

Baserat på diskussionen föreslår ordförande att demokratiberedningen beslutar 

om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att publicera information om 

hur medborgare kan komma i kontakt med partier. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta enligt förslaget och 

finner att de göra så.  

 

Skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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Informationsärenden 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Synpunkt  

 

En invånare har hört av sig till kommunen med synpunkter om att det är 

väldigt dåligt att inte annonssidan veckonytt längre finns i helgbilagan. 

Synpunkten är nu överförd från kansliavdelningen till 

kommunikationsavdelningen. 

 

2. Aktualisering av policy för medborgardialog 

 

Kommunfullmäktige beslutar att policyn för medborgardialog ska 

fortsätta att gälla oförändrad till och med den 31 december år 2023. 

 

 


