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Tid och plats Sammanträdesrum Kösen, Olofsgatan 9, Ljungby, tisdagen den 14 december 

2021 kl 13:00-14:40 

Beslutande Frederik Svärd (M), Ordförande 
Lars Solling (L) 
Magnus Carlsson (S) ersättare för Emma Johansson Gauffin (S) 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 
Helena Vuorio (SD) 
 

Övriga deltagare Sofia Olsson, kommunsekreterare 
Margareta Larsson, kanslichef 
 

Åhörare  

Justerare Lars Solling 

Justeringens 

tid och plats 

Måndagen den 20 december 2021, kommunhuset 

Paragrafer §§ 37-44 

 
 

Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Lars Solling  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 2021-12-14 

Protokollet anslås 2021-12-21 

Överklagningstid 2021-12-21 – 2022-01-11 

Anslaget nedtages 2022-01-12 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 37 Dnr KS  

Föregående protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokoll från sammanträdet den 19 oktober 
2021. 
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§ 38 Dnr KS2021-0427 103 

Förstagångsväljare med Evelina Johansson 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att två debatter ska anordnas. En debatt ska 
anordnas innan sommaren för årskurs 3 och en debatt vid höstterminens start för 
den nya årskurs 3. Debatten innan sommaren ska det vara riksdagspolitiker och 
debatten vid höstterminens start ska vara ungdomsförbunden som för debatten. 

Sammanfattning av ärendet 

För fyra år sedan hade kommunen och Sunnerbogymnasiet ett samarbete där de 
anordnade politiska debatter på skolan inför valet 2018. Det anordnades tre 
debatter på Sunnerbogymnasiet under 2018. Den första debatten anordnades i 
april med kommunpolitiker och det var Svenska för invandrare och Vuxenskolan 
som var inbjudan att lyssna. Den andra debatten anordnades i juni med 
riksdagspolitiker och där bjöds årskurs 3 in för att lyssna. Den tredje debatten 
anordnades vid höstterminensstart med partiernas ungdomsförbund för de som 
börjat årskurs 3.   

Lars Solling (L) lyfter att vi behöver ta fram tydliga regler för debatterna.  

Helena Vuorio (SD) lyfter att det är viktigt att vi tidigt tar fram datum om vi ska 
genomföra debatterna. 
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§ 39 Dnr KS2021-0318 103 

Återrapport möte med SFI 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att ärendet tas med till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Solling (L) återberättar om mötet med svenska för invandrare (SFI). SFI lyfte 
flera önskemål och de vill ha material om valet i Ljungby kommun. Emma 
Johansson Gauffin (S) var med under mötet men är inte närvarande under 
sammanträde och ärendet föreslås därför att lyftas till nästa sammanträde. 
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§ 40 Dnr KS2021-0524 103 

Samhällsorientering 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Helena Vuorio (SD) fick under demokratiberedningens sammanträde den 19 
oktober 2021 i uppdrag att kontakta socialförvaltningen för fortsatt dialog om 
Samhällsorientering. Under sammanträdet presenterar hon kontakten med 
socialförvaltningen. 

Samhällsorientering har tidigare utförts av Alvesta kommun, men de har inte 
längre möjlighet att ta emot personer från Ljungby kommun. För tillfället finns det 
cirka 20 personer som inte erbjudits samhällsorientering. En grupp för arabisk 
talande kommer att startas upp i Ljungby under 2022. Övriga språkgrupper är 
Ljungby kommun i kontakt med Växjö kommun för att se över hur dessas 
utbildning kan tillgodoses. 

Beslutsunderlag 

Samhällsorientering 
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§ 41 Dnr KS2021-0523 103 

Mitt val 2022 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att bjuda in Studieförbundet Vuxenskolan till 
nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet Vuxenskolan anordnade inför förra valet studiecirklar för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studieförbundet har tagit fram 
nytt material inför valet 2022 och har efterfrågat om de kan få komma till Ljungbys 
kommunstyrelse för att presentera sitt material. Frågan har nu lyfts till 
demokratiberedningen för vidare diskussion. 

Beslutsunderlag 

Mitt val 2022 
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§ 42 Dnr KS2021-0203 003 

Revidering av demokratiberedningens 

reglemente  

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att revidera demokratiberedningens 
reglemente. Kommunledningsförvaltningen informerar om pågående arbete med 
revidering av demokratiberedningens reglemente. 

Beslutsunderlag 

Utkast Reglemente för demokratiberedningen 
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§ 43 Dnr KS2021-0319 103 

Framtidsdagarna 2021/2022 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar om Framtidsdagarna 2021/2022. 
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§ 44 Dnr KS2021-0525 103 

WebTV- och radiosändning av 

kommunfullmäktige 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

WebTV 

Avtal med ny leverantör för WebTV sändning av kommunfullmäktige slöts under 
början av 2021 och började gälla från och med den 12 mars 2021. Avtalet slöts 
med Ljudteknikerna Småland AB och gäller till den 11 mars 2022 med automatisk 
förläning om ett år. Detta gäller så länge ingen av parterna meddelat annat tre 
månader innan nästa period påbörjas.  

Webbsändningen finns tillgänglig på Ljungby kommuns hemsida i 14 dagar efter 
sammanträdet därefter tas sändningen ner. Detta på grund av lagkravet om att 
sändningen ska vara textad om den ska finnas tillgänglig efter att 14 dagar passerat.  

Kostnad för webbsändningen ligger på 7000 kronor exklusive moms per 
sammanträde. Denna kostnad gäller för standardmöte om tre timmar därefter 
tillkommer en kostnad på 475kr/timme för varje påbörjade halvtimme.    

Snitt på hur många som följer sändningen ligger på cirka 150 personer/sändning. 
Baserat på siffror från sammanträden i mars till september.  

Radio 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 2021 att 
kommunfullmäktigessammanträden även i fortsättning ska radiosändas. Avtal slöts 
med Ljungbykanalen och som började gälla från och med den 22 mars 2021. 
Avtalet gäller tillsvidare. Sändningen sänds via Ljungbykanalen på 95,8 MHz. Med 
en uppsägningstid på tre månader. 

Kostnad för radiosändning ligger på 3000 kronor exklusive moms per 
sammanträde. Denna kostnad gäller för standardmöte om tre timmar därefter 
tillkommer en kostnad på 350 kronor för varje påbörjad halvtimme.    

Enligt leverantören är det runt 15 personer som följer webbsändningen av radion. 
Det går inte att utläsa hur många det är som följer den analoga radiosändningen. 
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Beslutsunderlag 

Information om webTV- och radiosändning, 2021-12-08 

 

 


