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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 
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Tid och plats Tisdagen den 18 maj 2021 kl13.00-15.00, distanssammanträde via Teams, 

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 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Jennie Vidal, kommundirektör 

Carina Karlund, tf. kanslichef 

Åhörare  

Justerare Emma Johansson Gauffin 

Justeringens  
tid och plats  

Paragrafer § 18-23   

  

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 18 maj 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 4 juni 2021 

Överklagningstid 4 juni – 25 juni 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 28 juni 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 18      

 

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokollen från sammanträdet den 23 mars 

2021. 
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DB § 19      

 

Firandet av demokratin 100 år 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att Emma Johansson Gauffin och 

kansliavdelningen går igenom ”Demokrati står aldrig stilla” och sammanställer 

för utskick till kommunens skolor. Materialet ska gås igenom vid sammanträdet 

i augusti.     

Sammanfattning av ärendet 

Jennie Vidal redogör vilka insatser som gjorts och som planeras för firandet av 

demokratin 100 år. På Ljungby kommuns hemsida finns det att läsa om de 

aktiviteter som har och kommer äga rum.  

Carina Karlund meddelar att hon kan se över om det finns möjlighet för 

demokratiberedningen att delta vid några av aktiviteterna som arkivenheten 

anordnar.   

Riksdagen har tagit fram utbildningsmaterial, ” Demokratin står aldrig stilla”. 

Demokratiberedningen diskuterar hur detta material kan utnyttjas.  

Yrkanden 

Baserat på diskussion yrkar ordförande att Emma Johansson Gauffin och 

kansliavdelningen går igenom ”Demokrati står aldrig stilla” och sammanställer 

för utskick till kommunens skolor. Materialet ska gås igenom vid sammanträdet 

i augusti.     

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 § 20      

 

Ökat valdeltagande 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ska se över 

uppdrag att öka valdeltagandet samt det samordnande ansvaret inför valet 2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen och valnämnden har tidigare diskuterat att det bör sker 

riktade insatser för att öka valdeltagandet. Dessa insatser bör inkludera första 

gångs väljare och unga vuxna samt personer med invandrarbakgrund. 

Demokratiberedningen och valnämnden har inte resurser för att aktivt kunna 

arbeta med frågor som berör valdeltagandet. 

Förslag att se över hur grannkommuner arbetar för att inkludera dessa grupper.        

Helena Vuorio (SD) anser att demokratiberedningen bör se över vad för 

information som ges vid samhällsorientering. 

Helena Vuorio (SD) och Lars Solling (L) vill ta på sig uppdraget att kontakta 

andra kommuner för att inhämta information och kunskap kring hur andra 

arbetar inför valet med riktade insatser för personer med invandrarbakgrund.  

Emma Johansson Gauffin (S) kan ta kontakt med rektor för SFI om hur 

demokratiberedningen kan gå vidare för att informera om valet.  

Yrkanden 

Baserat på diskussionen yrkar ordförande att demokratiberedningen beslutar 

förslå att kommunstyrelsens arbetsutskott ska se över uppdrag att öka 

valdeltagandet samt det samordnande ansvaret inför valet 2022. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att de gör så.  

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2021-05-18 
 

7(10) 

   
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

 

DB § 21      

 

Framtidsdagarna 2021/2022 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att ärendet ska tas upp under sammanträdet i 

augusti samt att ett möte ska bokas in med SO-lärarna tidigt under höstterminen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har under ett par års tid arrangerat Framtidsdagar för alla 

elever i årskurs 8, för att de ska få kunskap i deras möjligheter att få insyn och 

påverka i samhället, både nu och i framtiden. Under den rådande pandemin har 

det inte funnits möjlighet att anordna Framtidsdagar för nuvarande årskurs 8.  

Demokratiberedningen har som målsättning att under hösten ta upp planering 

för Framtidsdagarna. Möjligheten att utföra Framtidsdagarna under läsåret 21/22 

beror på rådande pandemiläge.  

Emma Johansson Gauffin (S) anser att demokratiberedningen ska renodla 

kommunfullmäktige rollspelet. Behöver finnas ett samarbete med SO-lärarna. 

Förslag om att klasserna ska förbereda motioner inför rollspelet. Planer på att 

utöka Framtidsdagarna till gymnasielever behöver läggas på is och istället 

utforma Framtidsdagarna för årskurs 8 och 9. På så vis fånga upp den årskurs 

som inte haft möjlighet att delta på Framtidsdagarna under pandemin.  

Lars Solling (L) uttrycker att man behöver engagera ungdomar genom 

diskussioner om demokrati. På så vis även kunna inkludera fler i Ungdomsrådet.  

Helena Vuorio (SD) anser att Framtidsdagarna ska anordnas i skolorna istället 

för på annan plats samt att även inkludera elevråden på skolorna.  

Jennie Vidal lyfter att detta tas upp i kommunledningsgruppen för att det ska 

vara med i planeringen och prioriteras i verksamheterna. 

Yrkanden 

Baserat på diskussionen yrkar ordförande att ärendet ska tas upp under 

sammanträdet i augusti samt att ett möte ska bokas in med SO-lärarna tidigt 

under höstterminen. 
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Beslutsordning 

Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att de gör så. 
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DB § 22      

 

Demokratiskolan 2021 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiskolan ingår från i år i Kommunstyrelsens verksamhetsplan. Detta 

innebär att ungdomar får ett sommarjobb under tre veckors tid hos oss med 

demokrati och inflytande som tema. De möter kommunens politiker och 

tjänstemän och får arbeta med förslag på hur kommunen kan utvecklas. 

 

Demokratiberedningen lyfter följande frågor som Demokratiskolans 

sommarjobbare kan lämna synpunkter på: 

 

- Hur når man ut till förstagångsväljare och unga vuxna?  

- Hur skapar man en demokratisk människa som vågar ta plats? 

- Hur ser de på Ungdomsrådet och elevrådet?  

- Behövs det fler påverkansmöjligheter för ungdomar? På vilket sett vill 

de påverka? Stort och smått, saker i skolan och saker i kommunen.  
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DB § 23      

 

Övrigt 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Handlingar till nämndssammanträde 

Elisabeth Lindström (MP) lyfter att det i nuläget skickas ut väldigt 

mycket handlingar till nämndssammanträden.  

Demokratiberedningen diskutera om allt som skickas ut till politikerna 

nödvändigt? Det är inte ovanligt att handlingar skickas ut dagen innan 

nämndssammanträdet, vilket kan resultera i att politikerna inte hinner 

läsa igenom handlingarna. Är det nödvändigt att politikerna får 

detaljinformation i ärende de inte har sakkunskap i?     

 

2. Parlamentarisk utredning i organisationen. 

Ann-Charlotte Wiesel (M) informerar om att Magnus Gunnarsson håller 

i den frågan.   

 

 


