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Kommunstyrelsen

Tid och plats

Sammanträdesrum Bolmen, Olofsgatan 9 i Ljungby,
den 7 juni 2015 kl. 08.00 – 15.00

Beslutande

Magnus Gunnarsson (M), ordförande
Carina Bengtsson (C)
Anne Karlsson (S)
Ann-Charlotte Wiesel (M)
Jan Sahlin (M)
Irene Olofsson (C) (kl. 8.00-14.00 inte § 110 eller del av § 116)
Lars Solling (FP)
Conny Simonsson (S)
Magnus Carlsson (S)
Håkan Bengtsson (S)
Gun Lindell (S)
Kerstin Wiréhn (V)
Jan Lorentzson (SD)
Christer Henriksson (KD)
Roland Johansson (ALT)

Övriga
deltagande

Jonas Jönsson, tf kommunchef
Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare
Björn Eliasson, VD Ljungbybostäder AB, § 96
Elisabeth Berntsson, fastighetschef Ljungbybostäder AB, § 96
Gabriella Olofsson, ekonom socialförvaltningen, § 97
Bernt Gudmundsson, anläggningschef, §§ 98-100
Jan Bernhardsson, teknisk chef, §§ 101-102
Magnus Johansson, ekonomichef, §§ 101, 103-105
Rickard Brändén, ekonom kommunledningsförvaltningen, § 104
Maria Johansson, konsumentrådgivare, 106
Johan Håkansson, planarkitekt, §§ 103, 107-108
Hans Holmquist, skolområdeschef, §§ 109-110
Ann-Louise Övringe, verksamhetsutvecklare, § 115
Jennie Sjöstrand, administrativ handläggare, § 115
Lena Karlsson, administrativ handläggare, § 115
Christopher Moberg, näringslivschef, § 115
Carina Karlund, säkerhetssamordnare, § 115
Jennie Ronefors, friskvårdspedagog, § 115

Åhörare

1

Justerare

Jan Sahlin

Justeringens
tid och plats

Den 8 juni 2016 på kansliavdelningen
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Paragrafer

95-117

Sekreterare

Eva-Marie Norén Holgersson

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Justerare

Jan Sahlin

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

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

7 juni 2016

Överklagningstid

9 - 30 juni 2016

Anslaget nedtaget
Förvaringsplats
för protokollet

1 juli 2016

Underskrift

Lena Karlsson
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Ks § 111

Ks2016/0083

103

Svar på remiss från kulturdepartementet – Låt fler forma
framtiden
Beslut
Kommunstyrelsen antar demokratiberedningens förslag till yttrande på
betänkandet.
Sammanfattning av ärendet
Kulturdepartementet har skickat ut betänkandet Låt fler forma framtiden på
remiss till bland annat Sveriges kommuner. Betänkandet bygger på 2014-års
demokratiutredning – Delaktighet och jämlikt inflytande.
Uppdraget har varit att utreda hur engagemanget inom den representativa
demokratin kan öka och breddas och hur individens möjlighet till delaktighet i
och inflytande över det politiska beslutsfattandet mellan de allmänna valen kan
stärkas.
Efter jämförelse med den förra demokratiutredningens resultat år 2000 slår 2014
års utredning fast att demokratin är stark, men att det politiska inflytandet inte är
jämnt fördelat. Klyftan mellan de som deltar och de som inte deltar har vidgats.
I betänkandet föreslås en ny målsättning för demokratipolitiken: En hållbar
demokrati som kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande. För att nå
detta mål föreslås i betänkandet ett flertal förändringar och tillägg i
kommunallagen samt åtgärder på både nationell, regional och kommunal nivå.
En sammanställning av betänkandet har, på uppdrag av demokratiberedningen,
skickats ut till samtliga partigrupper för yttrande. Därefter har
kommunledningsförvaltningen sammanställt de fyra yttranden som har
inkommit och lämnar ett förslag till yttrande för beslut.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar
förslaget till yttrande på betänkandet Låt fler forma framtiden.
Yttrande på betänkandet Låt fler forma framtiden
Ljungby kommun har tagit del av förslagen i betänkandet som är mycket
väl genomarbetat och vi ställer oss i huvudsak positiva till majoriteten av
förslagen. De innehåller många spännande tankar. Vi delar betänkandets
mening att de politiska partierna behöver nya vägar för framtiden.
Dock har vi ett antal synpunkter på innehållet:
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-06-07

4(5)

Kommunstyrelsen

Vår generella mening är att de politiska partierna urvattnas och att de åtgärder
som föreslås till stora delar rundar de traditionella politiska kanalerna istället för
att förbättra det politiska system vi har idag.
Den stora möjligheten med de förslag som betänkandet innehåller är att den
enskilde får större möjlighet att påverka sin vardag, nackdelen är att
förtroendevalda politiker får en ohållbar situation, bland annat när det gäller
ekonomiska frågor och budgetdisciplin.
1. De politiska partierna
Vi delar betänkandets uppfattning och arbetar så redan idag.
3. Möjlighet att behålla sitt uppdrag trots flytt från kommunen
I denna fråga råder delade åsikter i vår kommun. Samtidigt som några är
positiva till att utreda möjligheten att ha kvar politiska uppdrag även om
man flyttar från kommunen, så anser några att det är helt fel och att
eventuell återflytt till aktuell kommun knappast är en relevant orsak.
3. Möjlighet att vara ledig från sitt förtroendeuppdrag
Vi tror att det är viktigt att kunna ta en paus från politiska uppdrag för att
sedan komma tillbaka.
6. Medborgerlig förslagsrätt i riksdagen bör införas
Detta förslag är vi starkt emot.
7. Medborgardialog
Medborgardialog är i vissa avgränsade områden mycket positiva men ger
man det en för bred omfattning kommer det att urvattna och försvåra
beslutsprocessen och det långsiktiga tänkandet.
Riktlinjer och principer för medborgardialog bör finnas.
8. Det förstärkta folkinitiativet
Inget av det som nämns i detta kapitel kan vi ställa oss bakom.
Erfarenheterna av lokala folkomröstningar är inte enbart positiva. Då en
lokal folkomröstning framtvingas i frågor som redan beslutats och
genomförts uppstår en förvirring som bidrar till politikerförakt.
9. Medborgarförslag ersätts av folkmotion som kräver att ett visst
antal medborgare ställer sig bakom förslaget
Medborgarförslag utnyttjas förhållandevis flitigt i vår kommun och är ett
bra sätt för medborgare att påverka mellan valen. De kan dock ersättas av
folkmotion som kräver att ett visst antal medborgare ställer sig bakom
förslaget, ett system som vi redan idag använder. Det skulle minska tiden
som läggs på administration, utredning och beslutsfattande, samtidigt som
medborgarna själva initierar demokratiska processer genom dialoger och
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diskussioner för att påverka fler att stödja förslaget. De som vill lämna
enkla enskilda förslag kan istället göra det genom
synpunktshanteringssystem.
Själva begreppet folkmotion är vi direkt emot.
10. Sänkt rösträtt till 16 år
Det finns partier i vår kommun som är positiva till detta, men det finns
också en majoritet som är mycket negativt inställd till förslaget. Vi anser att
det är bättre att inhämta ungas synpunkter genom exempelvis ungdomsråd
eller andra former av dialog. Dessa dialoger underlättas om de politiska
partierna bereds större möjlighet att verka där ungdomar finns.
Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsen antar beredningens förslag
till yttrande på betänkandet.
Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse samt förslag till yttrande 201605-18.
Demokratiberedningens förslag till beslut 2016-05-26.

Skickas till
Kulturdepartementet
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