
 

 

 

Demokratiberedningen 

KALLELSE 1(2) 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Teams. 
Tisdagen den 8 februari 2022 kl. 13:00-15.00 
 
Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 91 17, 
sofia.olsson@ljungby.se 
 

Inledning Förslag till justerare: Emma Johansson Gauffin 
Justeringen hålls den 2022-02-15 
 

Ärenden 1. Föregående protokoll  
 

2. Mitt val 2022  
 

3. Ökat valdeltagande - återrapport möte med SFI  
 

4. Framtidsdagarna 2021/2022  
 

5. Valdeltagande - debatt Sunnerbogymnasiet  
 

6. Övrigt  
 

Ordförande Frederik Svärd 
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§ 41 Dnr KS2021-0523 103 

Mitt val 2022 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att bjuda in Studieförbundet Vuxenskolan till 
nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Studieförbundet Vuxenskolan anordnade inför förra valet studiecirklar för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Studieförbundet har tagit fram 
nytt material inför valet 2022 och har efterfrågat om de kan få komma till Ljungbys 
kommunstyrelse för att presentera sitt material. Frågan har nu lyfts till 
demokratiberedningen för vidare diskussion. 

Beslutsunderlag 

Mitt val 2022 

 



 

Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2021-12-14 

1(1) 

 

 

Justerandes sign   

 

§ 39 Dnr KS2021-0318 103 

Återrapport möte med SFI 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att ärendet tas med till nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars Solling (L) återberättar om mötet med svenska för invandrare (SFI). SFI lyfte 
flera önskemål och de vill ha material om valet i Ljungby kommun. Emma 
Johansson Gauffin (S) var med under mötet men är inte närvarande under 
sammanträde och ärendet föreslås därför att lyftas till nästa sammanträde. 
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Diarienummer KS 2021-0427.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

 

 

Demokratiberedningen 

Valdeltagande – debatt Sunnerbogymnasiet 

Förvaltningens förslag till beslut 

Demokratiberedningen noterar informationen.  

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. 

 

 
Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

 

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningen, 2022-02-02 
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§ 38 Dnr KS2021-0427 103 

Förstagångsväljare med Evelina Johansson 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att två debatter ska anordnas. En debatt ska 
anordnas innan sommaren för årskurs 3 och en debatt vid höstterminens start för 
den nya årskurs 3. Debatten innan sommaren ska det vara riksdagspolitiker och 
debatten vid höstterminens start ska vara ungdomsförbunden som för debatten. 

Sammanfattning av ärendet 

För fyra år sedan hade kommunen och Sunnerbogymnasiet ett samarbete där de 
anordnade politiska debatter på skolan inför valet 2018. Det anordnades tre 
debatter på Sunnerbogymnasiet under 2018. Den första debatten anordnades i 
april med kommunpolitiker och det var Svenska för invandrare och Vuxenskolan 
som var inbjudan att lyssna. Den andra debatten anordnades i juni med 
riksdagspolitiker och där bjöds årskurs 3 in för att lyssna. Den tredje debatten 
anordnades vid höstterminensstart med partiernas ungdomsförbund för de som 
börjat årskurs 3.   

Lars Solling (L) lyfter att vi behöver ta fram tydliga regler för debatterna.  

Helena Vuorio (SD) lyfter att det är viktigt att vi tidigt tar fram datum om vi ska 
genomföra debatterna. 
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