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Plats och tid Digitalt sammanträde via Teams, tisdagen den 8 februari 2022 kl 13:00-14.45 

Beslutande Frederik Svärd (M), Ordförande 
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 
 

Åhörare  

Justerare Emma Johansson Gauffin 

Justeringens 

tid och plats 

Campus Ljungby, 2022-02-15 

Paragrafer §§ 1-6 

 
 

Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Emma Johansson Gauffin  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 2022-02-08 

Protokollet anslås 2022-02-18 

Överklagningstid 2022-02-18 – 2022-03-11 

Anslaget nedtages 2022-03-12 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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Ärendelista 

Föregående protokoll ................................................................................................... 4 

Mitt val 2022 ................................................................................................................ 5 

Ökat valdeltagande - återrapport möte med SFI ......................................................... 6 

Framtidsdagarna 2021/2022 ....................................................................................... 7 

Valdeltagande - debatt Sunnerbogymnasiet ................................................................ 8 

Övrigt 9 

 



 

Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 

4(9) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 1   

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen går igenom protokoll från sammanträdet den 14 december 

2021. 
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§ 2 Dnr KS2021-0523 103 

Mitt val 2022 

Beslut 

Demokratiberedningen ställer sig positiva till satsningen och beslutar att skicka 
vidare informationen till socialförvaltningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Britt Nilsson och Anette Olsson från Studieförbundet Vuxenskolan berättar om 
deras arbete inför förra valet där de anordnade studiecirklar för personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Ett nytt material har tagits fram inför valet 
2022 som redovisas under sammanträdet. 
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§ 3 Dnr KS2021-0318 103 

Ökat valdeltagande - återrapport möte med SFI 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att 

1. Emma Johansson Gauffin (S) ska samordna mingel med representanter från de 
lokala partierna och att 

2. Helena Vuorio (SD) och kanslienheten ska sammanställa folder med 
information från de lokala partierna. Där varje parti ska ta fram tre frågor de driver 
lokalt. 

Sammanfattning av ärendet 

Emma Johansson Gauffin (S) informerar om mötet med med svenska för 
invandrare (SFI). SFI lyfte flera önskemål som de ansåg kan öka valdeltagandet 
bland deras elever. De efterfrågade utbildningsfilm om hur ett val går till, folder 
med information från de lokala partierna på enkel svenska. Under mötet lyftes det 
även någon form av mingel med representanter från de lokala partierna hade 
kunnat vara ett bra forum för att öka valdeltagandet.  

Margareta Larsson, kanslichef, lyfter att det finns utbildningsfilmer på val.se att 
tillgå för SFI i deras undervisning. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-14 § 39 
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§ 4 Dnr KS2021-0319 103 

Framtidsdagarna 2021/2022 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar om Framtidsdagarna 2021/2022.  

Lars Solling (L) ska ta kontakt med Magnus Carlsson (S) som tidigare varit i 
kontakt med barn- och utbildningsnämnden angående Framtidsdagarna. Vid behov 
kallas demokratiberedningen till extra sammanträde för att planera 
Framtidsdagarna. 
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§ 5 Dnr KS2021-0427 103 

Valdeltagande - debatt Sunnerbogymnasiet 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att anordna debatter den 30 maj och den 1 
september 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen bestämde under decembersammanträdet att det ska 
anordnas två debatter på Sunnerbogymnasiet. En debatt innan sommaren med 
riksdagspolitiker och en debatt under höstterminen med ungdomsförbunden.  

Under sammanträde deltog Evelina Johansson, lärare på Sunnerbogymnasiet, som 
varit delaktig i debatterna som anordnades inför förra valet. Kontakt har tagits med 
schemaläggare på Sunnerbogymnasiet för att hitta lämpliga datum för debatterna. 
Följande datumförslag har tagits fram: 

Våren 2022 för åk 3: 16/5, 23/5 eller 30/5. (alla är måndagar) 

Hösten 2022 för nya åk 3: 1/9, 2/9, 8/9 eller 9/9. (torsdagar och fredagar innan 
valet). 

Det har även lyfts att det finns en problematik angående lokal särskilt inför höstens 
debatt, då elevantalet är större än Sunnerbogymnasiet aulas kapacitet. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
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§ 6 Dnr KS  

Övrigt 

Sammanfattning av ärendet 

- Medborgarbudget 

Helena Vuorio (SD) kommer bjuda in Tingsryds kommun, som arbetar med 
medborgarbudget, till sammanträdet i mars alternativt i maj. 

 

- Delaktighet och deltagande 

Inbjudan om att delta i regeringsuppdraget: Delaktighet och deltagande i lokal 
demokrati. Information skickas till ledamöterna. 

 

 


