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Tid och plats Tisdagen den 19 maj 2020 kl. 13.00-14:30 
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 
 

  

Justerare Helena Vuorio 

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 4 juni 2020, kansliavdelningen 

Paragrafer 14-17   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

Ordförande Ann-Charlotte-Wiesel 
  

Justerare Helena Vuorio 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 19 maj 2020 
Tillkännagivandet 
publicerat 4 juni2020 

Överklagningstid 5-26 juni 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 29 juni 2020 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Eva-Marie Norén Holgersson 
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DB § 14  Ks2020/0031 103 

 

Framtidsdagar hösten 2020 

Beslut 
Ärendet tas upp på sammanträdet i augusti för vidare planering. 

Sammanfattning av ärendet 
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 läggs planeringen åt sidan. 
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DB § 15  Ks2020/0226 103 

 

Vitalisera arbetsplatsträffar (APT) 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att tillskriva kommunstyrelsens personalutskott 
för att lyfta frågan om vitalisering av innehållet i APT. 

Sammanfattning av ärendet 
År 2009 träffades ett lokalt samverkansavtal (FAS 05) i Ljungby kommun som 
bland annat innebar att varje arbetsplats regelbundet ska hålla arbetsplatsträffar 
(APT).  
En utgångspunkt i samverkan är att frågor ska behandlas av dem som är direkt 
berörda och det är en fördel om det sker så tidigt i processen som möjligt. 
Arbetsplatsträffen (APT) är en sådan plats där chef och medarbetare kan ha en 
gemensam dialog kring frågor som rör verksamheten inklusive 
arbetsmiljöfrågor.  
Enligt Ljungby kommuns chefshandbok ska mötena innehålla dels information 
om förändringar eller beslut som är viktiga att känna till, dialog om ärenden för 
att lösa problem och förslag till beslut. 
På dagordningen föreslås följande frågor tas upp: jämställdhet, förebyggande 
arbetsmiljöarbete, uppföljning av planer och skyddsronder, arbetsuppgifter och 
arbetsfördelning, kompetensförsörjning, samarbete, policys och riktlinjer samt 
rutiner, ekonomi och organisation. 
Demokratiberedningen för under sammanträdet en diskussion om innehållet i 
arbetsplatsträffar och signaler de har fått från olika arbetsplatser om att 
strukturen inte fungerar som det är tänkt. Demokratiberedningen ser vikten av 
att påminna chefer om varför arbetsplatsträffarna ska hållas och vilka frågor som 
bör tas upp under träffarna. Frågan är förvisso en demokratifråga för de 
anställda men bör i första hand hanteras av kommunstyrelsens personalutskott.  

Yrkanden 
Baserat på diskussionen föreslår ordföranden att demokratiberedningen beslutar 
att skicka en skrivelse till kommunstyrelsens personalutskott för att lyfta frågan 
om vitalisering av innehållet i APT.  
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om demokratiberedningen beslutar i enlighet med förslaget 
och finner att de gör så. 
 

Skickas till 
Kommunstyrelsens personalutskott 
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DB § 16      

 

Diskussionsärenden 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar 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. 
 

Sammanfattning av ärendet 
1. Nämndinitiativ. 

Förtroendevalda har uppmärksammat behovet av tydligare riktlinjer för 
hur nämndinitiativ ska formuleras.  
 

2. Webb-TV från kommunfullmäktige. 

Kommunledningsförvaltningen informerar om läget gällande upphandling 
av nytt system för webb-TV sändning från kommunfullmäktige. 
 

3. Remisser till ungdomsrådet. 

Ungdomsrådet har nu åter varit igång i ett halvår och har under den tiden 
enbart fått en standardremiss från nämnderna. Demokratiberedningen tar 
fram förslag på olika kanaler för att sprida information och påminna om 
vikten av att ge näring till inflytandet och involvera ungdomsrådet i 
kommunala frågor.  

 

Yrkanden 
Emma Johansson Gauffin (S) föreslår att kommunledningsförvaltningen får 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. 
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Beslutsordning 
Ordföranden frågar om demokratiberedningen beslutar enligt Emma Johansson 
Gauffins (S) förslag och finner att de gör så. 
 
 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-05-19 
 

9(9) 

   
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 
 

Justerandes sign   

 

 
DB § 17      

 

Övriga frågor 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen informerar om Sveriges Kommuner och 
Regioners information om deltagande i sammanträden på distans. 
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