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Tid och plats Sammanträdesrum Kösen, Olofsgatan 9, Ljungby, tisdagen den 19 oktober 

2021 kl 13:00-15:00 

Beslutande Margareta Baecklund (M) ersättare för Ann-Charlotte Wiesel (M) 
Lars Solling (L) 
Emma Johansson Gauffin (S), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 
Helena Vuorio (SD) 
 

Övriga deltagare Sofia Olsson, kommunsekreterare 
Margareta Larsson, kanslichef 
Frederik Svärd (M) 

Åhörare  

Justerare Lars Solling 

Justeringens 

tid och plats 

Måndagen den 1 november 2021, kommunhuset  

Paragrafer §§ 30-34 

 
 

Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Emma Johansson Gauffin  

 
 

Justerare Lars Solling  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 2021-10-19 

Protokollet anslås 2 november 2021 

Överklagningstid 2 – 23 november 2021 

Anslaget nedtages 24 november 2021 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 30 Dnr KS  

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokollen från sammanträdet den 31 augusti 
2021. 
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§ 31 Dnr KS2021-0319 103 

Framtidsdagarna 2021/2022 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att skicka en förfrågan till barn-och 
utbildningsförvaltningen om det är aktuellt med Framtidsdagarna 2021/2022 samt 
frågan om dagarna kan utföras i januari 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Diskussion angående utformning av Framtidsdagarna 2021/2022. 

Förfrågan har skickats till rektorerna på berörda skolor, men alla rektorer har inte 
återkopplat om det är aktuellt att anordna Framtidsdagarna 2021/2022. Om 
Demokratiberedningen ska anordna Framtidsdagarna behöver det kallas till ett 
extra sammanträde för att komma igång med planeringen. 

Förfrågan har skickats till rektorerna om det är aktuellt med Framtidsdagarna 
2021/2022 

Emma Johansson Gauffin (S) lyfter förslaget om att Framtidsdagarna bör inträffa i 
slutet av januari samt att Framtidsdagarna den här gången helt ska utformas som 
ett kommunfullmäktigerollspel. 

Lars Solling (L) anser att det är viktigt att Framtidsdagarna anordnas för att lyfta 
frågan och vikten om demokratin för barn och unga. 
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§ 32 Dnr KS2021-0427 103 

Valdeltagande 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att Emma Johansson Gauffin (S) ska kontakta 
rektorn för Svenska för invandrare (SFI)  och Vuxenutbildningen på 
Sunnerbogymnasiet för att boka möte om fortsatta arbete.  

Demokratiberedningen beslutar även att Helena Vuorio (SD) får i uppdrag att 
kontakta socialförvaltningen för fortsatt dialog om Samhällsorienteringen. 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Johansson Gauffin (S) har haft möte med Svenska för invandrare (SFI) om 
vad demokratiberedningen tänkt rörande målgruppen utlandsfödda och 
valdeltagande. SFI såg positivt på ett samarbete med Demokratiberedningen och de 
ska fundera på vad som är rätt för att nå ut till deras elever. Emma Johansson 
Gauffin (S), Lars Solling (L) och Margareta Larsson, kanslichef, ska ha ett möte 
med SFI och Vuxenutbildningen. 

Helena Vuorio (SD) har varit i kontakt med Allbo Lärcenter angående 
Samhällsorientering. 

Lars Solling (L) informerar om att Valnämnden har intresse av arbetet med 
valdeltagandet men att Demokratiberedningen är den instansen som ska arbeta 
med frågan. Valnämnden kan vid behov bli inkopplade och vara delaktiga i arbetet. 
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§ 33   

Information 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Demokratiskolan 

Kommunledningsförvaltningen informerar om sommarjobbet Demokratiskolan 
som ägde rum under tre veckor av sommaren 2021. 

 

2. Medborgarinitiativ 

Kommunledningsförvaltningen informerar om arbetet med medborgarinitiativen 
och förslag på det fortsatta arbetet med att utveckla medborgarinitiativen. 
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§ 34   

Övrigt 

Beslut 

2. Demokratiberedningen beslutar att Helena Vuorio (SD) får i uppdrag att sköta 
kontakten med Tingsryd kommun och bjuda in dem till ett möte under våren 
2022.  

I övrigt noterar demokratiberedningen informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Emma Johansson Gauffin (S) lyfter att riktlinjer för besvarande av motion 
behöver revideras. 

Revidering av styrdokument ligger på tjänstemannanivå. När revideringen 
är genomförd kommer demokratiberedningen vara remissinstans.  

2. Helena Vuorio (SD) informerar om att Tingsryds kommun med anledning 
av firandet av demokratin 100 år har lagt en medborgarbudget. I en 
medborgarbudget avsätts pengar där medborgarna får avgör hur och till vad 
pengarna ska användas till. Tingsryd kommun är intresserade av att komma 
till demokratiberedningen och redovisa arbetet med medborgarbudget. 

3. Diskussion om medborgardialog.  

 

 


