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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen 31 augusti 2021 kl.13.00-15.00, distanssammanträde via Teams, 

Olofsgatan 9, Ljungby 

Beslutande Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ledamot 

Helena Vuorio (SD), ledamot 

 

Övriga 
deltagande 

Margareta Larsson, kanslichef 

Carina Karlund, säkerhetschef 

Åhörare  

Justerare Helena Vuorio  

Justeringens  
tid och plats  

Paragrafer § 24–29   

  

Sekreterare Margareta Larsson 

  

Ordförande Emma Johansson Gauffin 

  

Justerare Helena Vuorio 
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

Sammanträdesdatum 31 augusti 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 15 september 2021 

Överklagningstid 15 september – 6 oktober 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 7 oktober 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 24      

 

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokollen från sammanträdet den 18 maj 

2021. 
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DB § 25      

 

Firandet av demokratin 100 år 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att studiematerial i form att ett missiv ska 

distribueras till alla grundskolor och gymnasieskolor inom Ljungby kommuns 

geografiska område, således inte enbart skolor i kommunal regi. Syftet är att 

uppmärksamma demokratiåret, att sprida kunskap och medvetenhet samt att 

kommunen själv kan bidra till det demokratiska samhället genom sitt arbete. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under sammanträdet den 18 maj 2021 presenterades riksdagens studiematerial 

”Demokratin står aldrig stilla”. Demokratiberedningen beslutade 

demokratiberedningen att Emma Johansson Gauffin och kansliavdelningen ska 

gå igenom ”Demokrati står aldrig stilla” och sammanställa för utskick till 

kommunens skolor. Materialet ska gås igenom vid sammanträdet i augusti. 

”Demokratin står aldrig still” redovisades under sammanträdet och föreslagen 

missiv presenterades.       

Beslutsunderlag 

Demokratin står aldrig stilla 

Missiv 
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DB § 26      

 

Framtidsdagarna 2021/2022 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att ge kansliavdelningen i uppdrag att kontakta 

rektorerna på respektive skola för att undersöka möjligheterna att genomföra 

Framtidsdagarna 2021/2022.  

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.  

Diskussion angående hur demokratiberedningen ska arbeta med 

Framtidsdagarna under läsåret 21/22. 
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DB § 27      

 

Demokratiskolan 2021 återkoppling 

Beslut 

Demokratiskolan beslutar att hänskjuta ärendet till kommande sammanträde.  
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DB § 28      

 

Arbete för ökat valdeltagande 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att arbeta vidare med att öka valdeltagandet i 

Ljungby kommun till valet 2022.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar hur arbetet ska fortskrida. Man ska arbeta för 

att nå grupper som är mindre benägna att rösta vid valen.  

Emma Johansson Gauffin (S) redogör sitt uppdrag där hon varit i kontakt med 

rektor för Svenska för invandrare (SFI) och vuxen utbildningen på 

Sunnerbogymnasiet. Rektorn var positivt inställd till samarbete med 

Demokratiberedningen. Emma Johansson Gauffin (S) och Lars Solling (L) 

kommer att delta på ett möte med Sunnerbogymnasiet.  

Helena Vuorio (SD) redogör för sitt arbete, i vilket hon kontaktat andra 

kommuner i Kronobergs län hur dessa arbetar med frågan.  

För att försöka nå ut till de grupper man tror är mindre benägna att rösta ska det 

upprättas kontakt med ansvariga för SFI samt Samhällsorientering, denna tjänst 

köps av Alvesta kommun. Detta med syfte att skapa ett samarbete inför valet 

2022, för att nå ut med material och eventuellt besök på plats med representation 

från Demokratiberedningen och berörda tjänstepersoner. Helena Vuorio (SD) 

kommer ha en fortsatt dialog med Samhällsorienteringen.  
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DB § 29      

 

Övrigt 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att Helena Vuorio får i uppdrag att bjuda in 

Tingsryds kommun under våren 2022 för att få en presentation om arbetet med 

Medborgarbudget. 

Demokratiberedningen beslutar att notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

- Helena Vuorio (SD) föreslår att Ljungby kommun ska bjuda in 

Tingsryds kommun under våren 2022 för att få en presentation om 

arbetet med Medborgarbudget.  

 

- Hur politiska sammanträden ska genomföras framgent, fysiska eller 

digitala möten.  

 

 


