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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 20 april 2021 kl15.40-16.35, 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 

 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Anna-Lena Ljungbyberg, arkivchef § 16 

Amanda Davidsson, Ungdomsrådet § 16 

Julia Gamberg, Ungdomsrådet § 16 

Åhörare  

Justerare Emma Johansson Gauffin 

Justeringens  
tid och plats  

Paragrafer § 16-17   

  

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 demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 20 april 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat  

Överklagningstid  

Tillkännagivandet 
avpublicerat  

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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Ärendelista 

Firandet av demokratin 100 år .............................................................................. 4 

Revidering av demokratiberedningens reglementet ............................................. 5 
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DB § 16      

 

Firandet av demokratin 100 år 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att bjuda in arkivchefen till nästa 

Demokratiberedning. 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att Sverige i år firar 100 år av demokrati diskuterar 

demokratiberedningen utvecklingen av demokratin i Sverige och hur 

demokratiberedningen kan uppmärksamma firandet. 

Den 20 april beslutade Demokratiberedningen att bjuda in representanter från 

ungdomsrådet, Teater 16 och arkivchefen för att diskutera hur 

demokratiberedningen kan uppmärksamma firandet av demokratin 100 år.  

Det har pågått ett firande av demokratin sedan 2019.  

Diskussion rörande hur demokratiberedningen kan bidra till firandet och vad de 

kan lyfta i sitt arbete.  

Yrkanden 

Baserat på diskussionen yrkar ordförande att Demokratiberedningen bjuder in 

arkivchefen till nästkommande Demokratiberedning. 

 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om Demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att de göra så. 
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DB § 17      

 

Revidering av demokratiberedningens reglementet 

Beslut 

Demokratiberedningen föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att revidera reglementet för 

Demokratiberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningens reglemente antogs av kommunfullmäktige den 26 

november 2014. Det har inte skett någon revidering av reglementet sedan den 

antogs.  

Demokratiberedningen diskuterar möjlig revidering av reglementet. 

Yrkanden 

Baserat på diskussion yrkar ordföranden att Demokratiberedningen föreslår att 

kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

revidera reglementet för Demokratiberedningen. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om Demokratiberedningen kan besluta i enlighet med 

yrkandet och finner att de gör så.  

 


