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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 
 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 19 januari 2021 kl.13.00-14.00, digitalt sammanträde via Teams 

Beslutande Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande 
Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 
Lars Solling (L), ledamot 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Åhörare  

Justerare Lars Solling 

Justeringens  
tid och plats Måndagen den 25 januari 2021, kommunhuset 

Paragrafer § 1-5   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 
  

Justerare Lars Solling 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 
När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 
webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 19 januari 2021 
Tillkännagivandet 
publicerat 26 januari 2021 

Överklagningstid 26 januari – 16 februari 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 17 februari 2021 
Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 1      

 

Föregående protokoll 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Demokratiberedningen går igenom protokollet från sammanträdet den 8 
december 2020 och följer upp hanteringen av ärendena. 
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DB § 2      

 

Uppföljning mötet med valnämnden 

Beslut 
Demokratiberedningen noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion om det fortsatta arbetet för att öka valdeltagandet inför valet 2022.  
Arbeta mot grupperna förstagångsväljare och personer med invandrarbakgrund. 
Därefter när det är möjligt att ta in en praktikant för att gå igenom röstlängderna 
expandera fokusgrupperna.  
Emma Johansson Gauffin (S) lyfter att demokratiberedningen bör inte enbart 
rikta in arbetet mot förstagångsväljarna som går på gymnasiet utan även se till 
de förstagångsväljare som är till exempel ute i arbetslivet eller som studera 
vidare.  
Lars Solling (L) lyfter att valnämnden inför föregående val var ute för sent för 
att ha möjlighet att göra alla insatser. Inför valet 2022 bör arbetet inför valet 
påbörjas i god tid.  
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DB § 3      

 

Framtidsdagarna 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att på grund av pandemin utgår Framtidsdagarna 
detta läsår.  

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. Demokratiberedningen har vid ett 
par olika tillfällen beslutat om att utöka framtidsdagarna till att inte bara 
arrangeras för elever i årskurs 8, utan även elever i årskurs 2 på gymnasiet samt 
elever på SFI. På grund av corona-pandemin som pågår har planeringen 
förskjutits.   
Den 22 september 2020 beslutade Demokratiberedningen att avvakta med 
Framtidsdagarna och se över möjligheten att ha Framtidsdagarna under våren 
2021.  
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DB § 4      

 

Effekterna av digitala möten 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att kommunfullmäktiges ordförande kallar till 
ett möte med gruppordförandena angående utvärdering av digitala möten.  
Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 
Diskussion om effekterna av digitala möten. 
Lars Solling (L) anser att det är väldigt svårt att bygga politiskt engagemang på 
de digitala plattformarna. Det finns en risk att demokratin har blivit lidande efter 
restriktionerna som trätt i kraft på grund av pandemin. 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) ser att de digitala mötena är påtvingad 
mötesform. Det är viktigt med det mänskliga mötet särskilt inom den lokala 
demokratin.  
Emma Johansson Gauffin (S) anser att det bör ske någon form av utvärdering 
med gruppordföranden.   
Ann-Charlotte Wiesel (M) instämmer med Emmas inlägg om utvärdering. 

Yrkanden 
Baserat på diskussionen föreslår ordförande att kommunfullmäktiges ordförande 
kallar till ett möte med gruppordförandena angående utvärdering av digitala 
möten. 

Beslutsordning 
Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 
yrkandet. 
Ordförande finner att demokratiberedningen beslutat i enlighet med yrkandet. 
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DB § 5      

 

Ansökan om partistöd 

Beslut 
Demokratiberedningen beslutar att en påminnelse till gruppordförande om att 
ansöka om partistöd ska skickas ut. 

Sammanfattning av ärendet 
En ansökan har inkommit.  
Skicka ut påminnelse till gruppledarna om att uppmana sina kassörer att 
inkomma med ansökan om partistöd. Innan nästa DB ska alla ha inkommit. Upp 
i fullmäktige i april  

Yrkanden 
Baserat på diskussionen föreslår ordförande att en påminnelse till 
gruppordförande om att ansöka om partistöd ska skickas ut.  

Beslutsordning 
Ordförande frågar om demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 
yrkandet. 
Ordförande finner att demokratiberedningen beslutat i enlighet med yrkandet. 
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