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Tid och plats Tisdagen den 22 september 2020 kl. 10.30-11.15 

Beslutande Ann-Charlotte Wiesel (M), ordförande 

Emma Johansson Gauffin (S), vice ordförande 

Lars Solling (L), ledamot 

 

Övriga 
deltagande 

Sofia Olsson, kommunsekreterare 

Åhörare  

Justerare Lars Solling 

Justeringens  
tid och plats I anslutning till sammanträdet 

Paragrafer 24   

  

Sekreterare Sofia Olsson 

  

Ordförande Ann-Charlotte Wiesel 

  

Justerare  
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 TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS 

När protokollet är justerat offentliggörs det på Ljungby kommuns 

webbaserade anslagstavla 

Nämnd/styrelse Demokratiberedningen 

Sammanträdesdatum 22 september 2020 

Tillkännagivandet 
publicerat 22 september 2020 

Överklagningstid 23 september – 14 oktober 2020 

Tillkännagivandet 
avpublicerat 15 oktober 2020 

Förvaringsplats 
för protokollet Kansliavdelningen, Olofsgatan 9, Ljungby 

  

Underskrift Sofia Olsson 
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Ärendelista 

Framtidsdagarna ................................................................................................... 4 
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DB § 24      

 

Framtidsdagarna 

Beslut 

Demokratiberedningen beslutar att avvakta med Framtidsdagarna och se över 

möjligheten att ha Framtidsdagarna under våren 2021.  

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. Demokratiberedningen har vid ett 

par olika tillfällen beslutat om att utöka framtidsdagarna till att inte bara 

arrangeras för elever i årskurs 8, utan även elever i årskurs 2 på gymnasiet samt 

elever på SFI. På grund av corona-pandemin som pågår har planeringen 

förskjutits.   

Förslag om Framtidsdagarna för årskurs 8 är att det ska äga rum på skolorna. 

Påbörja dagen med en föreläsning/presentation av kommunalråden samt om 

pågående projekt i Ljungby kommun och sedan avsluta med 

kommunfullmäktige rollspel. 

Vid kontakt med högstadieskolorna framgår det att skolorna vill ha klasserna 

separat och inga sammanslagningar. Inom Ljungby kommun finns det 14 klasser 

för årskurs 8. 

Yrkanden 

Emma Johansson Gauffin föreslår att Demokratiberedningen avvakta med 

Framtidsdagarna och se över möjligheten att ha Framtidsdagarna under våren 

2021. 

Beslutsordning 

Ordförande frågar om Demokratiberedningen kan besluta enligt förslaget och 

finner att de gör så. 

 



 

Sammanträdesprotokoll 
2020-09-22 
 

5(5) 

   
Kommunfullmäktiges demokratiberedning 

 

 

Justerandes sign   

 

 


