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Tid och plats Tisdagen den 20 oktober 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 Elisabeth Lindström-Johannesson 

Justeringens  
tid och plats Torsdagen den 5 november kl. 15.00, Kansliavdelning, Olofsgatan 9, Ljungby 

Paragrafer 25-29   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 

  

Justerare Elisabeth Lindström-Johannesson 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 20 oktober 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat 6 november 2020 

Överklagningstid 7–28 november 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 1 december 2020 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 25      

 

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 § 26  Ks2020/0226 103   

 

Vitalisera arbetsplatsträffar 

Beslut 

Demokratiberedningen tackar för svaret.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen beslutade den 19 maj 2020 att tillskriva 

kommunstyrelsens personalutskott för lyfta frågan om vitalisering av innehållet i 

arbetsplatsträffar (APT). 

Kommunstyrelsens personalutskott beslutade den 3 september 2020 att besvara 

demokratiberednings skrivelse med att problematiken är uppmärksammad och 

frågan arbetas med.  

Beslutsunderlag 

Skrivelse 2020-09-03 

Protokollsutdrag 2020-09-03 

Protokollsutdrag 2020-05-19 
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DB § 27  Ks2020/0353 006   

 

Sammanträdesdatum 2021 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att sammanträda följande tisdagar 2021: 

19 januari, 23 mars, 18 maj, 31 augusti, 19 oktober samt 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till sammanträdesdagar för 

demokratiberedningen år 2021: 

19 januari, 23 mars, 18 maj, 31 augusti, 19 oktober samt 14 december. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-10-13 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan beslut enligt 

kommunledningsförvaltningens förslag och finner att de gör så.  
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DB § 28      

 

Informationsärenden 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Demokratiberedningen beslutar att närvara vid webbinariet om hot och hat mot 

förtroendevalda den 11 november. 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Ungdomsrådet 

Lars Solling informerar om mötet han och Helena Vuorio hade med 

Ungdomsrådet den 7 oktober 2020.  

 

2. Webbinarium om hot och hat mot förtroendevalda 

Inbjudan om att delta på webbinarium om hot och hat mot 

förtroendevalda har skickats ut.  

 

Yrkande 

Baserat på diskussion föreslår ordförande att demokratiberedningen ska delta på 

webbinariet om hot och hat mot förtroendevalda. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan godkänna informationen och 

finner att de gör så. 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta enligt Ann-Charlotte 

Wiesel (M) yrkande och finner att de gör så.  
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DB § 29      

 

Diskussionsärenden 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att skicka en skrivelse till Ljungby kommuns 

kommunikationsavdelning om publicering av kontaktuppgifter. 

Demokratiberedningen beslutar att skicka en skrivelse till Ljungby kommuns 

nämnder angående åhörare vid nämndssammanträden. 

Demokratiberedningen beslutar att avvakta med frågan tills upphandlingen om 

webb TV-sänding är klar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Öka deltagandet: 

- Valnämnden 

Diskussion rörande arbete för att öka det demokratiska deltagandet. 

Ha ett gemensamt möte med valnämnden för att se över samarbete 

kring frågan. Behov finns att kartlägga olika gruppers valdeltagande. 

 

- Kontaktuppgifter 

Diskussion angående behovet av att publicera en länk till 

partiföreträdarnas kontaktuppgifter i Ljungby kommuns kanaler så 

som sociala medier och veckonytt. Samtliga partier ser ett behov av 

att fler engagerar sig i politiken. Beredningen ser gärna att någon 

form av uppmaning om engagemang publiceras.  

 

- Aktiviteter, målgrupp 

Avvakta till demokratiberedningen och valnämnden haft gemensamt 

möte. 

  

2. Åhörare i nämnderna 

Det har framkommit att hanteringen av frågan åhörare vid 

nämndssammanträden har varierat mellan Ljungby kommuns nämnder. 

Diskussion rörande hur frågan ska hanteras.  

 

3. Ljungbykanalen 
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Diskussion angående att avtalet med Ljungbykanalen rörande webbTV- 

och radiosändning sagts upp. Enighet rörande att uppsägningen gällde 

för både webbTV- och radiosändningar. Pågår en ny upphandling av 

webb TV-sänding. 

 

Yrkanden 

Ordförande föreslår baserat på diskussionen att en skrivelse skickas till Ljungby 

kommuns kommunikationsavdelning om publicering av kontaktuppgifter.  

Ordförande föreslår baserat på diskussionen att demokratiberedningen ska 

skicka ut en skrivelse till Ljungby kommuns nämnder angående att ersättare bör 

få delta vid sammanträden.  

Ordförarande föreslår baserat på diskussionen att avvakta tills att upphandlingen 

om webb TV-sänding är klar innan frågan tas upp igen. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta att skicka en skrivelse 

till Ljungby kommuns kommunikationsavdelning om publicering av 

kontaktuppgifter och finner att de gör så.  

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta att skicka en skrivelse 

till Ljungby kommuns nämnder angående åhörare vid nämndssammanträden 

och finner att de gör så. 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta att avvakta med frågan 

tills upphandlingen om webb TV-sänding är klar. 

 

 


