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Kommunfullmäktiges demokratiberedning
Tid och plats

20 augusti 2015 kl. 13.00-15.30
i sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9, Ljungby

Beslutande

Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande
Pia Johansson (S), vice ordförande
Lars Solling (FP), tjänstgörande ersättare
Björn Gullander (V), ledamot
Roland Johansson (ALT), ledamot

Övriga
deltagande

Eva-Marie Norén-Holgersson, kommunsekreterare

Justerare

Pia Johansson

Justeringens
plats och tid

Kansliavdelningen den 26 augusti 2015
14-17

Paragrafer

Sekreterare

Eva-Marie Norén-Holgersson

Ordförande

Ann-Charlotte Wiesel

Justerare

Pia Johansson
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är nu justerat. Justeringen har offentliggjorts på Ljungby
kommuns anslagstavla
Nämnd/styrelse

Kommunfullmäktiges demokratiberedning

Sammanträdesdatum

20 augusti 2015

Överklagningstid

27 augusti – 17 september 2015

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

18 september 2015

Underskrift

Eva-Marie Norén-Holgersson
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Db § 14

Information om förberedelserna inför ansökan om
förstudie med kommun i Mocambique
Beslut
Demokratiberedningen noterar informationen.
Sammanfattning av ärendet
Ljungby kommun har, som en av tre kommuner, deltagit i en matchmaking i
Mocambique via ICLD. ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) är
en organisation som genom bland annat utbildning och samarbete genom
kommunala partnerskap arbetar för att främja demokrati och processer för
delaktighet på lokal och regional nivå i Sidas prioriterade samarbetsländer.
Verksamheten finansieras av Sida.
Matchmakingtillfället ägde rum första veckan i mars 2015. De svenska
kommunerna och de fem kommunerna från Mocambique diskuterade då vilka
områden som är möjliga att samarbeta inom.
Demokratiberedningen beslutade den 30 mars 2015 att ställa sig positiv till att
Ljungby kommun deltar i en förstudie om lokal demokratiutveckling i
samarbete med en kommun i Mocambique. Det samma gjorde kommunstyrelsen
den 12 maj 2015.
Sedan kommunstyrelsen fattat beslut om att låta demokratiberedningen arbeta
vidare med detta projekt har ytterligare kontakter knutits med kommunen
Lichinga. Rubriken på det gemensamma förslaget till förstudie är: Skolans
betydelse för ett hållbart samhälle. Perspektiven i förstudien är demokrati, hälsa,
och miljö.
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Db § 15

Framtidsdagar för elever i år 7
Beslut
Demokratiberedningen fastställer förslaget till upplägg och innehåll i
Framtidsdagarna för år 7, som ska arrangeras den 21 och 22 oktober.
Sammanfattning av ärendet
Demokratiberedningen vill arrangera en demokratidag för alla elever som
går i årskurs 7 i Ljungby kommun, med syfte att stärka deras kunskaper om
demokrati, delaktighet och inflytande. Arrangemanget ska ses som ett
komplement till den undervisning som skolorna bedriver inom detta
område.
Arrangemanget ligger helt i linje med de nationella mål som riksdagen har
beslutat om i sin ungdomspolitik den 17 juni 2014. Målen syftar till att alla
ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och
inflytande över samhällsutvecklingen. Regeringen har presenterat ett
ungdomspolitiskt handlingsprogram för perioden 2014–2017. Där är tre
områden särskilt viktiga: ungdomars inflytande, egen försörjning och
psykisk hälsa.
Demokratiberedningen beslutade den 30 mars 2015 att tillfråga barn- och
utbildningsförvaltningen om lämpligt datum för att arrangera en demokratidag
för sjuorna, samt att låta skolan lämna synpunkter på det föreslagna innehållet
och upplägget.
Demokratiberedningens ordförande och sekreterare har sedan dess varit i
kontakt med barn- och utbildningsförvaltningen och i samråd beslutat att en
demokratidag ska arrangeras i oktober 2015. Gruppen har även arbetat vidare på
det förslag till innehåll som demokratiberedningen tagit fram. Gruppens förslag
till upplägg och innehåll lämnas nu till demokratiberedningen för vidare
diskussion och eventuellt fastställande. Namnet har ändrats till Framtidsdagar,
sedan deltagare på Ungdomsrådets Inflytandedag våren 2015 framförde förslag
på detta.
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Db § 16

Diskussion om förslag till policy för medborgardialog
Beslut
Demokratiberedningen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar policyn
för medborgardialog.
Sammanfattning av ärendet
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.
Sedan 2011 deltar Ljungby kommun i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) nätverk 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. Dialogen ger ett bredare underlag för att kunna fatta
bra och hållbara beslut. Medborgarna får möjlighet att göra sin röst hörd och
insyn i den kommunala verksamheten. Syftet med dialogen är att öka medborgarnas delaktighet och ge kunskap om de demokratiska processerna,
kommunens ansvar och behov av prioriteringar.
Den 11 september 2012 beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
som består av en representant för varje parti i fullmäktige och ge dem i uppdrag
att ta fram förslag till principer för medborgardialog för beslut av
kommunfullmäktige.
Arbetsgruppen för medborgardialog överlämnade hösten 2013 ett förslag till
policy för medborgardialog. Policyn ger förtroendevalda och tjänstemän en
struktur att utgå från i arbetet med att genomföra dialoger.
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen för medborgardialog föreslår den 17 oktober 2013 att
kommunfullmäktige antar policyn för medborgardialog.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 22 oktober 2013 att föreslå att
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kommunfullmäktige antar policyn för medborgardialog.
Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 12 november 2013 beslutades
att återremittera ärendet.
Demokratiberedningen går under dagens sammanträde igenom underlaget och
lämnar några förslag till ändringar i policyn.
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Db § 17

Övriga frågor
Beslut
Demokratiberedningen beslutar att sammanträda följande datum under 2015:
15 oktober samt 3 december.
Sammanfattning av ärendet
1. Genomgång av SKLs utbildning i medborgardialog, del 2.
2. Fastställande av sammanträdesdagar hösten 2015.
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