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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 8 december 2020 kl13.00-15.00, digitalt sammanträde via 

Teams 

Beslutande Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande 

Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 

Lars Solling (L), ledamot 

Magnus Carlsson (S), ersättare för Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 

Helena Vuorio (SD), ledamot 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Henrik Dahlström, kommunstrateg § 36 

Lars Solling, valnämnden § 36 

Lars-Åke Långh, valnämnden § 36 

Stefan Bramstedt, valnämnden § 36 

Margaretha Andersson, valnämnden § 36 

Doris Nickel, valnämnden § 36 

Åhörare  

Justerare Emma Johansson Gauffin 

Justeringens  
tid och plats Tisdagen den 14 december 2020 

Paragrafer 30-36   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

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 Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 8 december 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat 11 januari 2021 

Överklagningstid 12 januari – 2 februari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 3 februari 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 30      

 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att lägga till en punkt om radiosändning av 

kommunfullmäktige under övriga frågar. I övrigt fastställa dagordningen i 

enlighet med den utskickade kallelsen.  

 

Yrkanden 

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar på att lägga till en punkt om radiosändning av 

kommunfullmäktige under övriga frågor. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med Ann-

Charlotte Wiesels yrkande och finner att de gör så. 
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DB § 31      

 

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokollet från sammanträdet den 10 

oktober 2020 och följer upp hanteringen av ärendena 

 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-12-08 
 

6(11) 

   
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

 

DB § 32      

 

Webbinarium om hot och hat 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att skicka ut rapporten ”Avhopp från politiska 

förtroendeuppdrag” som presenterades under SKRs webbinarium till 

gruppordförandena. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av Sveriges kommuner och regioners (SKR) webbinarium om hot 

och hat mot förtroendevalda där Demokratiberedningen närvarande den 11 

november 2020.  

Många undersökningar som visar på att det är ett stort problem i samhället att 

det förekommer hot och hat mot förtroendevalda. Viktigt att anmäla när 

förtroendevalda utsätts för hot och hat. Den enskilda personen aldrig själv ska 

besvara påhoppen utan det är partiet som ska besvara om det krävs besvarande. 

Näthat har ökat mot förtroendevalda såväl som tjänstemän. För att arbeta mot 

näthat är det viktigt att ha kunskap om vad som gäller och vem man ska vända 

sig till. SKR tog även upp vikten av att dokumentera och följa upp. 

 

Yrkande 

Ann-Charlotte Wiesel (M) yrkar på att skicka ut rapporten ”Avhopp från 

politiska förtroendeuppdrag” som presenterades under SKRs webbinarium till 

gruppordförandena. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att de gör så.     
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DB § 33      

 

Ungdomsrådet 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Johansson Gauffin var inbjuden till Ungdomsrådets möte den 3 december 

2020. Där diskuterade de om kommunstyrelsens roll inom politiken och hur 

kommunstyrelsen kan tänkas att dra nytta av Ungdomsrådet som remissinstans. 

Ungdomsrådet lyfte även att de haft svårighet att engagera mer ungdomar att 

delta på möten.  

Diskussion om hur Demokratiberedningen kan hjälpa Ungdomsrådet att sprida 

sig och få fler som engagera sig.  
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DB § 34      

 

Diskussionsfrågor 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Demokratiska förutsättningar 

Diskussion kring vilka förutsättningar som finns i samhället. Det är av 

vikt att sprida demokratin och ge rätt villkor för delaktighet. I samhället 

sprids idag en stor desinformation för att propagera och manipulera 

andras politiska åsikter och handlingar. Är viktigt att det fria ordet och 

allas lika värde upprätthålls. Demokratiberedningen behöver arbeta med 

detta och aktualisera processerna för kommuninvånarna.       
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DB § 35      

 

Övriga frågor 

Beslut 

1. Demokratiberedningen beslutar att lyfta punkten om digitala arbetslivet till 

nästa sammanträde.  

 

3. Demokratiberedningen beslutar att lämna följande yttrande till 

kommunstyrelsens arbetsutskott. Demokratiberedningen rekommendera att 

radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträde bör finnas kvar under 

2021, om det finns möjlighet inom budgeten. En utvärdering bör även göras 

under 2021 för att se över behovet av att radiosända kommunfullmäktiges 

sammanträde.       

 

I övrigt noterar Demokratiberedningen informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

1. Digitala arbetslivet 

 

2. Upphandling webbTV 

Upphandling av webbTV-sändning av kommunfullmäktige pågår. 

Anbud kommer att lämnas in under december. 

 

3. Radiosändning av kommunfullmäktige 

Diskussion angående radiosändning av kommunfullmäktige då detta inte 

ingår i upphandlingen av webbTV-sändning av kommunfullmäktige. 

Magnus Carlsson (S) lyfter att radiosändning av kommunfullmäktige är 

viktigt för demokratin och att det är något kommunen bör bistå med. 

Emma Johansson Gauffin (S) anser att det är bra att 

Demokratiberedningen diskutera detta. Hon lyfter att vi behöver se över 

vad är vinsten och vad har vi för behov av radiosändning. Vi vet inte hur 

väl webbTV kommer att fungera i början och kan vara bra att ha 

radiosändningar under 2021 för att garantera sändning av 

kommunfullmäktige.  
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Lars Solling (L) instämmer med Emma Johansson Gauffin att under 

2021 bör kommunen erbjuda både webbTV- och radiosändningar. 

Därefter göra en utvärdering.  

Helena Vuorio (SD) anser att frågan behöver ställas i relation till vad 

som ryms i budgeten. 

Yrkanden 

Baserat på diskussionen yrkar ordförande att demokratiberedningen lämnar ett 

yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott och rekommendera att 

radiosändning av kommunfullmäktiges sammanträde bör finnas kvar under 

2021, om det finns möjlighet inom budgeten. En utvärdering bör även göras 

under 2021 för att se över behovet av att radiosända kommunfullmäktiges 

sammanträde.       

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta att lyfta punkten om 

digitala arbetslivet till nästa sammanträde och finner att de gör så.  

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att de gör så.  

 

Skickas till 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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DB § 36      

 

Valnämnden 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför tidigare val har riktade insatser gjorts för att öka valdeltagandet bland 

kommuninvånarna. Bland annat har insatser gjorts för att öka valdeltagande 

bland förstagångsväljare, vilket har visat resultat i hur många som röstat.  

Diskussion om hur demokratiberedningen och valnämnden kan arbeta för att 

främja valdeltagandet inför valet 2022.  

Se över riktade insatser mot ungdomar och förstagångsväljare samt nysvenskar. 

Plan finns att gå igenom röstlängderna därefter se över om det krävs ytterligare 

insatser mot andra grupper i samhället. Bredda förtidsröstningen och inkludera 

exempelvis serviceorterna, för att möjliggöra att fler kan rösta.  

Finns behov av att demokratiberedningen och valnämnden träffas vid fler 

tillfällen efter att en större kartläggning av röstlängderna från valet 2018 har 

gjorts.  

Kommunsekreteraren informerar om möjlighet att söka finansiering av åtgärder 

hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Nämnden 

och beredningen diskuterar olika möjliga aktiviteter. 

 

Skickas till 

Valnämnden 

 

 


