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Plats och tid Sammanträdesrum Vidöstern, tisdagen den 8 mars 2022 kl 14:30-15.55 

Beslutande Frederik Svärd (M), Ordförande 
Lars Solling (L) deltog ej §§ 8-10 
Emma Johansson Gauffin (S), 1:e vice ordförande 
Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) 
Helena Vuorio (SD) 
 
 

 

Övriga deltagare Sofia Olsson, kommunsekreterare 
Margareta Larsson, kanslichef 
Mikael Jeansson, Tingsryds kommun § 8 
Magnus Gunnarsson, kommunalråd § 8 
Anne Karlsson, kommunalråd § 8 
 

Åhörare  

Justerare Elisabeth Lindström-Johannesson 

Justeringens 

tid och plats 

Kommunhuset, 2022-03-09 

Paragrafer §§ 7-13 

 
 

Sekreterare Sofia Olsson  

 
 

Ordförande Frederik Svärd  

 
 

Justerare Elisabeth Lindström-Johannesson  
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 Anslag/bevis 

Protokollet är nu justerat.  

Justeringen har offentliggjorts på Ljungby kommuns anslagstavla. 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 2022-03-08 

Protokollet anslås 2022-03-09 

Överklagningstid 2022-03-09 – 2022-03-30 

Anslaget nedtages 2022-03-31 

Förvaringsplats 

för protokollet 

Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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§ 7 Dnr KS  

Föregående protokoll 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokoll från sammanträdet den 8 februari 
2022. 
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§ 8 Dnr KS2022-0084 103 

Medborgarbudget 

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Jeansson kommunstyrelsens ordförande i Tingsryds kommun informerar 
om kommunens arbete med medborgarbudget. 

Syftet med medborgarbudgeten är för att öka delaktighet och öka engagemang för 
politiska frågor. Totalbudget om 500 000 kronor har satts för medborgarbudgeten i 
Tingsryd kommun.  

 



 

Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-03-08 

6(11) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 9 Dnr KS2022-0078 103 

Partistöd 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att partistöd ska betalas 
ut i enlighet med upprättade regler för partistöd till samtliga partier som har ansökt 
om det. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen ger kommuner och landsting möjlighet att lämna ekonomiskt 
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 
kommunala demokratin (partistöd). Partistöd får ges till de politiska partier som är 
representerade i fullmäktige och som är juridiska personer. 

Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om partistödets omfattning och 
formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller 
missgynnar ett parti. Fullmäktige får besluta att endast mandat för vilket en vald 
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen 
av partistödet. 

Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen 
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det 
ändamål som anges. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti 
som inte lämnar redovisning.  

Ljungby kommunfullmäktige beslutade i september 2015 om regler för partistöd, i 
vilka det bland annat står att demokratiberedningen ska bereda ärendet till 
kommunstyrelsen. 

Partistödet består av ett grundstöd, som år 2022 uppgår till 22 275 kronor per parti 
och år, samt ett mandatstöd, som år 2022 uppgår till 19 289 kronor per besatt 
mandat och år. Beloppen räknas upp årligen med konsumentprisindex (KPI). 

Finansiering av partistödet är beslutat i budget för 2022 av kommunfullmäktige i 
juni 2021. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd för 2022 från nio partier 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-03-02 
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Skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 10 Dnr KS2021-0318 103 

Ökat valdeltagande - SFI 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att 

1. Emma Johansson Gauffin (S) fortsätter kontakt med SFI och anordna 
mingel med representanter från de lokala partierna och att 

2.  Helena Vuorio (SD) skickar ut den föreslagna instruktionen till de lokala 
partierna. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen beslutade den 8 mars 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. 

Uppdragen återrapporteras om under sammanträdet. 

Emma Johansson Gauffin har pratat med rektorn för SFI och beslutade om mingel 
under dagen och inför höstens val. Inbjudan till varje kommunaltparti kommer 
skickas ut.  

Helena Vuorio har tagit fram förslag på instruktioner som ska skickas ut till 
samtliga kommunalpartier.  

Folderns sista sida ska inkludera uppgifter om information vid val och 
röstberättigande.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2021-12-14 § 39 
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§ 11 Dnr KS2021-0427 103 

Valdeltagande - debatt Sunnerbogymnasiet 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att Frederik Svärd och Emma Johansson Gauffin 
ska lyfta frågan om kommunaldebatt med samhällslärarna på Sunnerbogymnasiet.  

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen beslutade den 8 mars att anordna debatter den 30 maj och 
den 1 september 2022. Debatten den 30 maj är riksdagsledamöter inbjudna till och 
den 1 september är ungdomsförbunden inbjudna till.  

 

Diskussion om det även ska anordnas en kommunaldebatt.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
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§ 12 Dnr KS2021-0319 103 

Framtidsdagarna 2021/2022 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att Framtidsdagarna anordnas efter valet 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar om Framtidsdagarna 2021/2022.  

Lars Solling (L) har haft kontakt med Magnus Carlsson (S) som varit i kontakt med 
förvaltningschef. Skolorna ställer sig positiva till Framtidsdagarna.   

Kontakt ska tas med förstelärare inom samhällskunskap. 
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§ 13   

Övrigt 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

3. Demokratiberedningen anser att kommunen inte ska att anmäla sig till 
regeringsuppdraget. 

Sammanfattning av ärendet 

1. Demokratikonferens 15 mars, MUCF 

Ledamöterna får själva anmäla sig och meddela kommunsekreterare.  

 

2. Demokratidagen 28 april, SKR 

Kommunsekreterare anmäler och bokar lokal. 

 

3. Regeringsuppdrag: Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin 

 

 

 


