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§ 21 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sa mmanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/50 

Anmälningsärenden 

INLEDNING 
Följande ärenden anmäls: 

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde 2020-08-30, § 105 
Uppdrag att göra en utredning av webbradiosändningarna av 

kommunfullmäktiges sammanträde. 

Utdragsbestyrkande 

fJ{J/,, 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 22 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/50 

Kommunfullmäktiges kommande sammanträden - lokalfråga 

INLEDNING 
Ordförande informerar om den pågående utredningen gällande 
kommunfullmäktiges lokal. Information om de krav som ställs kring anordnande av 
distansmöten. Diskussion om detta och vikten av att se över långsiktiga lösningar. 
Folket hus har besökts och presidiet inväntar kompletterande svar angående bland 
annat internetuppkopplingen. Demokratiberedningen konstaterar att Ekebyskolan 
inte är en optimal lösning och förslag på andra lokaler lämnas. Vidare diskussion om 
nästkommande sammanträdes upplägg och förslag att tidigarelägga detta till kl. 
09.00. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020 börjar kl. 09.00 samt, 
att i övrig lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att kommunfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020 börjar kl. 09.00 samt, 

att i övrig lägga informationen till handlingarna. 

I U<d ,agsbes <y ,ka-de 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 23 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/50 

Arvodesregler för deltagande i politiska möten på distans 

INLEDNING 
Diskussion om ersättning och arvoden till förtroendevalda som deltar på distans. 
Demokratiberedningen konstaterar att detta är reglerat i Bestämmelser om 
ersättningar och arvoden till förtroendevalda 2019 -2022, alla deltagare som deltar 
på distans har rätt till arvode. Vidare diskussion kring hur ordförandena ska besluta 
om ersättares rätt till att delta på plats utifrån att utrymmena i lokalerna är 
begränsade. Diskussion om vikten av att var och en har ansvar att fortsatt följa 
folkhälsomyndighetens rekommendationer och hålla avstånd. Vidare diskussion 
kring bristen av lokaler som är digitalt anpassade. 

Beredning 
Bilaga DB 2020/5/1, Bestämmelser om ersättningar och arvoden till 
förtroendevalda 2019 -2022 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

I UW,a gsb es<yckaod e 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 24 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/971 

Gemensam nämndsadministration 

INLEDNING 
Per-Olov Rapp (S) och Ulrika Spårebo (S) har i en skrivelse inkommen 24 juni 2020 
lyft frågan om nämndsadministrationen, de föreslår att kommunen måste införa ett 
gemensamt system för hur ärenden hanteras, hur föredragningar ska ske, hur 
handlingar ska distribueras; så att alla kommunala nämnder har en likartad 
hantering av sammanträdet. Ett förslag är att presidier ska utbildas i 
sammanträdesteknik och samtliga ordföranden och protokollssekreterare måste ha 
en likartad processordning samt utformning av protokoll och de regelsystem som 
ingår (reservation, protokollsanteckning etc.). Information om pågående arbete med 
Riktlinjer för politiska protokoll i Sala kommun och nämndssekreterargruppen. 
Frågan diskuteras och förslag om att genomföra en gemensam grundutbildning 
lämnas. Vidare diskussion kring annan form för den utbildning som genomförs i 
början av varje mandatperiod. 

Beredning 
Bilaga DB 2020/6/1, Skrivelse från socialdemokraterna, 2020-06-24. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att inför kommande mandatperiod uppmärksamma behovet av en väl fungerande 
utbildning kring kommunallagen, samt 
att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en gemensam grund utbildning i 
sammanträdesteknik för styrelse och nämnders presidier. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att inför kommande mandatperiod uppmärksamma behovet av en väl fungerande 
utbildning kring kommunallagen, samt 

att föreslå kommunstyrelsen att genomföra en gemensam grund utbildning i 
sammanträdesteknik för styrelse och nämnders presidier. 

Utdrag 
Kommunstyrelsen 

I U<dcagsbes,v,kaode 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 25 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/50 

Tillämpning av hantering av medborgarförslag av 
verkställighetskaraktär 

INLEDNING 
Per-Olov Rapp (S) lyfter frågan kring tillämpning av hantering av medborgarförslag 
av verkställighetskaraktär. Diskussion om avvägningen i frågor som inkommer, 
hantering i kommunfullmäktige samt diskussion kring de alternativa 
medborgardialoger som tidigare diskuteras. Demokratiberedningen konstaterar att 
hanteringen kan se annorlunda ut. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att lägga informationen till handlingarna. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

Utdragsbestyrkande 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 26 

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/50 

Rutin för hantering av nämndinitiativ 

INLEDNING 
Per-Olov Rapp (S) lyfter frågan kring en rutin för hantering av nämndinitiativ. 
Diskussion i frågan och uppdrag till administrativa enheten att ta fram goda 
exempel. Frågan återkommer vid nästkommande sammanträde. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att vid nästkommande sammanträde återkomma till en diskussion kring 
nämndinitiativ utifrån goda exempel från andra kommuner. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att vid nästkommande sammanträde återkomma till en diskussion kring 
nämndinitiativ utifrån goda exempel från andra kommuner. 

Utdrag 
Administrativa enheten 

I U<d ca gsbe s<yckao de 
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§ 27 Informationsärenden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Instiftande av ett digitalt ungdomsråd 

Dnr 2020/407 

Erik Hamrin (M) informerar om det pågående arbetet kring instiftande av ett digitalt 
ungdomsråd, en riktad dialog mot kommunens ungdomar. Kommunstyrelsens 
ledningsutskott beslutade den 17 september 2020, § 14 7, att hänskjuta ärendet till 
demokratiberedningen. Genomgång av utredningen, applikationen SpeakApp och 
förslag att vidare diskutera detta vid demokratiberedningens nästkommande 
sammanträde. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att återkomma till ärendet vid demokratiberedningens nästkommande 
sammanträde. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att återkomma till ärendet vid demokratiberedningens nästkommande 
sammanträde. 

Utdrag 
Bevakning 

I U<magsbes<yckaode 
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I SALA 
KOMMUN 

§ 28 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2020-09-21 

Dnr 2020/50 

Demokratiberedningens nästa sammanträde 

INLEDNING 
Demokratiberedningens nästa sammanträde föreslås till den onsdagen den 4 
november 2020 kl. 18.00 i Gemenskapen. 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att nästa sammanträde äger rum den onsdagen den 4 november 2020 kl. 18.00 i 
Gemenskapen. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att nästa sammanträde äger rum den onsdagen den 4 november 2020 kl. 18.00 i 
Gemenskapen 

I U<d-agsbescy,kaode 
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