
Demokratiberedningen 

KALLELSE 1(1) 

Plats och tid Sammanträdesrum Vidöstern 
Tisdagen den 8 mars 2022 kl. 14:30 

Vid förhinder kontakta Sofia Olsson som kallar ersättare. Telefon 0372-78 91 17, 
sofia.olsson@ljungby.se 

Inledning Förslag till justerare: Elisabeth Lindström-Johannesson 
Justeringen hålls den 2022-03-09 kl. 10.00, Campus Ljungby 

Ärenden 1. Föregående protokoll

2. Medborgarbudget – Mikael Jeansson, Tingsryd kommun

3. Partistöd 2022

4. Ökat valdeltagande - SFI
- Mingel med representanter från de lokala partierna
- Folder till SFI

5. Valdeltagande - debatt Sunnerbogymnasiet

6. Framtidsdagarna 2021/2022

7. Övrigt
- Demokratikonferens 15 mars, MUCF
- Demokratidagen 28 april, SKR
- Regeringsuppdrag: Delaktighet och deltagande i den lokala demokratin

Ordförande Frederik Svärd 
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Diarienummer KS 2022-0078.103 

Kommunledningsförvaltningen 

Sofia Olsson 

Kommunsekreterare 

0372-78 91 17 

sofia.olsson@ljungby.se 

Kommunfullmäktige 

Partistöd 2022 

Förvaltningens 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). 

Förvaltningens bedömning och överväganden 

Enligt de lokala reglerna för partistöd som antogs av fullmäktige den 28 
september 2015 ska partistödet användas till att stärka partiernas 
ställning i den kommunala demokratin. Partistödet är avsett för 
partiernas lokala arbete riktat mot kommuninvånarna. 

En genomgång av partiernas redovisningar för hur partistödet användes 
under 2021 visar att flera partier betalar en del av sitt stöd till partiets 
regionala eller nationella organisation, i form av serviceavgifter eller 
liknande. Man får anta att denna avgift återgäldas i form av stöd i olika 
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former i det lokala demokratiarbete som partierna genomför. Två partier 
har redovisat höga möteskostnader. Ett parti redovisar ett överskott från 
föregående år, men hänskjuter detta överskott till valarbetet 2022.  

I övrigt finns inget att notera vad gäller partiernas redovisningar för 
2021. Då samtliga mandat i kommunfullmäktige har en fastställd 
ledamot föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunfullmäktige 
beslutar att betala ut partistöd till samtliga partier som har ansökt om 
det. 

Ekonomiska konsekvenser och finansiering 

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

Jennie Vidal 
Kommundirektör 

Sofia Olsson 
Kommunsekreterare 

Margareta Larsson 

Kanslichef 

Beslutsunderlag 

Ansökan om partistöd för 2022 från nio partier 



I LJUNGBY 

KOMMUN 

Ansökan om partistöd år __ --Z._0_2_,._,___ 
Obligatoriska fält 

Parti Uuridisk person)* 
Li be.,-a. ler- n o 

Organisationsnummer 

Adress 
'Po.rk a+on 1G;B 

Postadress 
341 �� 

Kontaktperson oc elefonnummer 
0"70-<o525G12 

Bankkonto eller B G** 
�63-S. S1t-t845 244--1 

* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år 

År: zoz.1 

Summa: /-t O. 1-t 7. B 

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande: 

Lokalhyra 
9,000 

Lön, ersättningar eller arvoden 

Utbildning och konferenser 
(inkl resekostnader) 
Möteskostnader (inkl förtäring) 

2. 1 85. G3
Marknadsföring (inkl webb) 

1.'3'-10 
Kontorsmaterial 

Yalarbete (inkl det som sparas 
23.855,37 till kommande van 

Avgift till partiet på regional-
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
fom1 av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc. 
Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet) 

.Adm·1.,·1 stro.+ i 'l.d f.t.0 43 
5+c.d 

Summa 
J-+ o. t.+ ZJ;i 



Övriga utgifter/upplysningar:

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år 2022
Obligatoriska fält

Parti (juridisk person)*
Ljungby Centerpartikrets

Organisationsnummer
802515-6533

Adress Postadress
c/o Kent Danielsson, Lilla Torget 4 341 43 Ljungby
Kontaktperson och telefonnummer Bankkonto eller BG/PG**
Kent Danielsson 070-92 66 715 430-8342

* Registrerad lokal partifdrening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2021___________

Summa: 134238:-

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra 8640:-

Lön, ersättningar eller arvoden

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader)

4660:-

Möteskostnader (inkl förtäring) 14885:-

Marknadsföring (inkl webb) 4803:-

Kontorsmaterial

Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val)

35884:-

Avgift till partiet:
(ombudsman, kampanjmaterial 
m.m.) 36035:-

Övriga utgifter (inköp valstuga 
m.m.) 25896:-

Bankkostnader 3435:-

Summa 134238:-



Övriga utgifter/upplysningar:

Underskrift av sökande

Granskad av demokrati beredningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.
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Ansökan om partistöd år
Obligatoriska fält

Organisationsnummer

9 iHtr,
Kontaktperson och telefonniipimer Bankkonto eller BG/PG**

gl&‘i-5-; t&Tl-T—l
* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år

Summa: Hno kn

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra

Lön, ersättningar eller arvoden

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader)
Möteskostnader (inkl förtäring) éJ>Z(
Marknadsföring (inkl webb) $ sU /
Kontorsmaterial

Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val) 1^13 7
Avgift till partiet på regional- 
eller riksnivå. Ange också vad 
ni far tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc.
Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet)

Summa 3 IV! r kr



_ /
Övriga utgifter/upplysningar: p e.* •] 4r nC< </) h^r D',£r Q (j

ii)> la^be^i

Underskrift av sökande
3 »Malort Of j)'.

Granskad av demokratiberedningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.



Alternativet bokslut 

I Ljungby 21.01.01-21.12.31

Behållning från förgående år:

Bank
Kassa

106734,00
656.00

107390,00

Tillkommer

Partistöd: 59190,00

Avgår:

Förtäring
Annons
W-sida
Inventarier

6821,00
7661,00
1200,00

16133.00
31815,00

Behållning vid årets slut:

Bank
Kassa

132409,00
2356.00

134765,00

Ljungby 2022.01.15 

Kassör



ALTERNATIVETS årsmöte 2021-11-04

§ 1 Roland hälsade medlemmarna välkomna och förklarade årsmötet för 

öppnat.

§ 2 Val av ordförande för årsmötet: Roland Johansson

§ 3 Val av mötessekreterare: Jonna Nielsen

§ 4 Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare: Maida Dzanic 

och Madeleine Richthoff.

§ 5 Vid frågan om mötet är behörigt utlyst är svaret JA-Där är annonserat 

i Smålänningen och på hemsidan.

§ 6 Jonna läste upp verksamhetsberättelsen och dagordningen som godkändes.

§ 7 Jonna läste upp kassaberättelsen för årsmötet som fanns väldigt fin i 

ordning.

§ 8 Roland läste upp revisionsberättelsen för årsmötet.

§ 9 Frågan kom upp om ansvarsfrihet för styrelsen vilket godkändes

§10 Val till styrelsen:

Ann Charlotte Oden, Jonas Richthoff, Madeleine Richthoff, Maida Dzanic 

Maria Lundh och Jörgen Källdalen

§ 11 Medlemsavgiften ska fortfarande vara oförändrat kr. 20 pr. År eftersom 

ekonomin är god

§ 12 Årsmötet bestämde att vi skulle lämna in en motion om utdrag av 

belastningsregistret vid anställning inom kommunen

§ 13 Vi tog beslut om att skicka in Jonas namn på landstingslistan inför valet

§ 13 Roland tackade för deltagandet och förklarade årsmötet för avslutat

O* ^

Jonna Nielsen, sekreterare Roland Johansson, ordförande



Verksamhetsberättelse för ALTERNATIVET år 2020

Vi har i Alternativet under året hållit 5 gruppmöten p.g. av pandemin. Vi har 
däremot diskuterat olika uppkomna frågor pr. Telefon.

Alternativpriset är fortfarande vilande eftersom vi inte har funnit passande 
ändamål.

Roland har deltagit i olika företagsbesök under året med kommunstyrelsen.

Roland och Jonna medverkar fortfarande i planeringen med den parlamentariska 
gruppen som har haft ett flertal möten under året vilket har varit givande.

Vi har inte haft något julbord efter vi ansåg det som riskfylld på grund av 
pandemin.

Vi hade en vällyckad sommarfest hos Roland i Halmstad som var rolig och mycket 
uppskattat. Vi höll det utomhus eftersom vi inte ville ta några risker

Vi har haft valteknisk samarbete med SD vilket fortfarande har fungerat bra vid 
vissa frågor

Ekonomin i ALTERNATIVET är tillfredsstillande 

Styrelsen har under året 2020 bestått av

Ordförande Roland Johansson

Kassör Maida Dzanic

Sekreterare Jonna Nielsen 

Styrelseledamöter

Ann-Charlott Oden 

Madeleine Richthoff 

Jonas Richthoff 

Susanne Stjerneklev

Jonna Nielsen, sekreterare Roland Johansson, ordförande



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år 2022
Obligatoriska fält

Parti (juridisk person)*
Sverigedemokraterna Ljungby

Organisationsnummer
802458-8934

Adress Postadress
Bergagatan 18 341 36 Ljungby
Kontaktperson och telefonnummer Bankkonto eller BG/PG**
Pär Augustsson 0705954635 8169-5,914 099 002-0

* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2021________

Summa: 171 762_____

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra
44 069 kr

Lön, ersättningar eller arvoden
1 991,65 kr

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) 14 000 kr
Möteskostnader (inkl förtäring)

15 192,33 kr
Marknadsföring (inkl webb)

19 686,55 kr
Kontorsmaterial

3 269,85 kr
Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val) 30 000 kr
Avgift till partiet på regional- 
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc.

30 322 kr
Vi får tillgång till SD Riksorganisation och 
dess tjänstemän. Vi får utbildningar och 
föreläsningar. Samt stöd i valrörelsen med 
personalresurser. Riksdagsledamöterna är 
också mycket behjälpliga.

Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet)

Biljetter: 1 530 kr
Hotellrum: 882,89 kr
Postbefordran: 672 kr
Bankkostnader: 900 kr
Lämnade gåvor: 1 538 kr
Överskott: 7 707.73 kr



Summa 171 762 kr

Övriga utgifter/upplysningar:

■Lj3>Q

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år Jjö
Obligatoriska fält

Parti (juridisk person)*
Src-i a LSlyfijb'K^A i St-A/4

Organisationsnummer
2Q7OQö IÅL

Adress
io< 816 2'n (K 'Åjows^y

Kontaktperson och telefonnummer i
(åul knrlATKi ^ ■ -LWltöS

Bankkonto eller BG/PG**
3J&-M9Ö__________________

* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år
År~ Zö&t

Summa: __________

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra ^ m'

Lön, ersättningar eller arvoden

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) xnm-
Möteskostnader (inkl förtäring) H.m
Marknadsföring (inkl webb) lALsi,
Kontorsmaterial

13. 8-$5
Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val) 50. crtö
Avgift till partiet på regional- 
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc.
Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet)

n- 1^3-6
JlSSD

SI
U\XÅA £ y-j (3
.ArJv - ':)ö< S

Summa



Övriga utgifter/upplysningar: 4
OM i*\aic%tA Safi'S WdW^(?uH

3^44 - H —
to^rj

iHO.bS^____________

t 3 - %Sö ^ A/v-lojei»

I* OÖS (W/u

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den länmas till kommunen.



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år___ 2022
Obligatoriska fält

Parti (juridisk person)*
Kristdemokraterna Ljungby

Organisationsnummer
802497-2948

Adress Postadress
Holmsborgsvägen 20 34150 Lagan
Kontaktperson och telefonnummer Bankkonto eller BG/PG**
Lennart Olsson 0702438543 5455-5065
* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år

År:_______ 2021__________

Summa: 77952

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra 0

Lön, ersättningar eller arvoden "o-

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader)

4584

Möteskostnader (inkl förtäring) 2767

Marknadsföring (inkl webb) 8736

Kontorsmaterial 161

Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val)

31459

Avgift till partiet på regional- 
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc.

28800

Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet)

Gåvor/bidrag 535
Bankkostnader 910

Summa 77952



Övriga utgifter/upplysningar:

Granskad av demokratiberedningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år 2022

Vänsterpartiet Ljungby 802420-4086
c/o Peter Malmberg, Hölminge 27 34196 Ljungby
Peter Malmberg, 0738-011 088 BG 142-4076
* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2021

Summa: 77 952 kr

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra 17 292
Lön, ersättningar eller arvoden 18 389
Utbildning och konferenser 10 166
Möteskostnader (inkl förtäring) 2 352
Marknadsföring (inkl webb) 25 885
Kontorsmaterial 720
Valarbete -

Serviceavgifter Vänsterpartiet 21 286
Bankavgifter 903
Medlemsavgift ABF 315
Summa 97 308

Övriga utgifter/upplysningar:

Granskad av demokratiberedningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år lozz
Obligatoriska fält

Parti (juridisk person)* Organisationsnummer
32-9000 - 5

AdU " ' V7 Postadress

Kontaktperson och telefonnummer
Chrl&ler l\JCtr&S0h 07-0 2-61 *1

Bankkonto eller BG/PG**
7-iOé -!b 3

* Registrerad lokal partiförening
**Vid förändring detta, bör intyg bifogas (styrelseprotokoll eller liknande)

Redovisning av partistöd föregående år

År; 1.0 ll 
Summa: _

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokalhyra
<9

Lön, ersättningar eller arvoden 9 to i, to
Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) 0
Möteskostnader (inkl förtäring)

6SZ
Marknadsföring (inkl webb)

Kontorsmaterial 0
Valarbete (inkl det som sparas 
till kommande val) 'ib/,90
Avgift till partiet på regional- 
eller riksnivå. Ange också vad 
ni får tillbaka på lokal nivå i 
form av material, utbildning, 
stöd av tjänsteman, etc.

central

rSitf Z 010,00

Övriga utgifter (specificera 
nedan, inkl. avgifter till partiet)

\cov\V& tyo 3 •

Summa 'i0 IZZl-



Öviiga utgifter/upplysningar:

Underskrift av sökande
C>4

Granskad av demokratiberedningen (datum)

Ansökan med redovisningen blir offentlig när den lämnas till kommunen.



LJUNGBY
KOMMUN

Ansökan om partistöd år 2022

Parti (juridisk person)*
Ljungby Moderata Partiförening

Organisationsnummer
802488-9092

Adress Postadress
Box 835, c/o Jan Sahlin 341 18 LJUNGBY
Kontaktperson och telefonnummer Bankkonto eller BG/PG
Jan Sahlin, 070-6293066 Pg 22 49 75-3
* Registrerad lokal partiförening

Redovisning av partistöd föregående år

År: 2021

Summa: 265.572:-

Kostnaderna föregående år har använts enligt följande:

Lokal hyra
26.317

Lön, ersättningar eller arvoden

Utbildning och konferenser (inkl 
resekostnader) 1.285
Möteskostnader (inkl förtäring)

28.312
Marknadsföring (inkl webb)

34.191
Kontorsmaterial

7.336
Valarbete (inkl det som sparas till 
kommande val) 50.000
Övriga utgifter (specificera nedan, 
inkl. avgifter till partiet)

Avgift till partiet: (pol.sekr., kurser 
Kampanjmateriel, m.m. 122.331

Kassa:

-4200
Summa

265.572:- f )

Underskrift av sökande

Granskad av demokratiberedningen (datum)



Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 

1(1) 

Justerandes sign 

§ 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 



Demokratiberedningen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-08 

1(1) 

Justerandes sign 

§ 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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Justerandes sign 

§ 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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Justerandes sign 

§ 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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