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Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

Tid och plats Tisdagen den 23 mars 2021 kl.13.30-15.00, i sammanträdesrum Kösen, 

Olofsgatan 9, Ljungby. 

Beslutande Ann-Charlotte-Wiesel (M), ordförande 

Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 

Lars Solling (L), ledamot 

Elisabeth Lindström Johannesson (MP), ledamot 

Helena Vuorio (SD), ledamot 

Övriga 
deltagande 

Eva-Marie Norén Holgersson, kommunsekreterare 

  

Justerare Lars Solling 

Justeringens  
tid och plats Kansliavdelningen den 6 april 2021 

Paragrafer 8-15   

  

Sekreterare Eva-Marie Norén Holgersson 

  

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 Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 23 mars 2021 

Tillkännagivandet 
publicerat 7 april 2021 

Överklagningstid 8-29 april 2021 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 30 april 2021 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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DB § 8      

 

Föregående protokoll 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen går igenom protokollen från sammanträdena den 19 

januari och den 4 mars. 
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DB § 9      

 

Offentliga sammanträden vid distanssammanträden 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar frågan om nämndernas sammanträden är 

offentliga när de genomförs digitalt. En genomgång visar att kommunstyrelsens 

sammanträden är offentliga medan nämndernas sammanträden inte är offentliga, 

men efterföljs av en presskonferens. Texten i annonserna är likalydande för alla 

nämnder. 
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DB § 10      

 

Information till oppositionspartierna i nämnderna 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar det uttryckta önskemålet om information om 

aktuella frågor i nämnderna till samtliga oppositionspartier.  

Enligt Instruktion för kommunalråd 2019-2022 har oppositionsrådet ansvar för 

information till samtliga partier i opposition. Det framgår under diskussionen att 

det finns en överenskommelse om att oppositionen har ansvar i alla nämnder, 

samt att oppositionspartier har haft möte kring hur arbetet ska fungera framöver. 
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DB § 11      

 

Redovisning av diskussion med gruppledare avseende 
distanssammanträde 

Beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen gav i januari 2021 ordföranden och vice ordförande i 

uppdrag att träffa gruppledarna för att utvärdera de digitala sammanträdena.  

Ordförandena redovisar under dagens sammanträde sitt möte med gruppledarna 

under vilket följande framkom: 

1. Överlag fungerar det bra med sammanträden via Teams. 

2. Det finns en stor saknad av fysiska möten. 

3. Det är viktigt att framöver arbeta för att stärka upp demokratin. 

4. Tips på sådant som är viktigt för ledamöterna att tänka på under mötet.  

5. Praktiska förslag till ordförandena.  
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DB § 12      

 

Firandet av demokratin 100 år 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att bjuda in representanter från ungdomsrådet, 

Teater 16 och arkivchefen till ett extra sammanträde den 20 april för att 

diskutera hur demokratiberedningen kan uppmärksamma firandet av demokratin 

100 år.  

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. 
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DB § 13      

 

Ökat valdeltagande 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att fokus ska ligga på ungdomar och personer 

med invandrarbakgrund. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen diskuterar vilken målgrupp som ska stå i fokus för ett 

arbete för ökat valdeltagande 2022. 

Under diskussionen framkommer att valnämnden gärna deltar i arbetet men att 

de inte har möjlighet att ta ansvar för det. 
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DB § 14      

 

Engagera dig politiskt 

Beslut 

Demokratiberedningen tackar för informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokratiberedningen har kommunicerat med kommunledningsförvaltningen 

om möjligheten att skapa en sida på kommunens webbplats inriktad på 

information om hur man kan engagera sig politiskt, med kontaktuppgifter till 

partierna som finns representerade i Ljungby kommunfullmäktige. 

Under sammanträdet presenteras den sida som nu har skapats med detta syfte.  
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DB § 15      

 

Övriga frågor 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor tas upp. 

 

 

 


