
Plats och tid 

Närvarande 

Utses att justera 

Justeringens plats och tid 

Underskrifter Se krete rare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för ans lags uppsättande 

Förvaringsp lats för protokoll et 

Underskrift 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 

Distansmöte, måndagen den 15 mars 2021, 
kl. 18.00 - 19.00 

Se sidan 2 

Per-Olov Rapp (S) 

Administrativa enheten, tisdagen den 23 mars 2021, kl. 10.00. 

ANSLAG/BEVIS 

Protoko llet är justerat, juste ringen har tillkännagivits ge nom ans lag 

Demokratiberedningen 

Paragrafer 

2021-03-15 

2021-03- iB 
··-

Datum för anslags nedtagande 2 021-04-:-14 

Kommunstyrelsens förvaltning 

l ~ --< 
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RÄTTELSE 2021-03-23/LA 



Närvaro lista 

Beslutande 
Ledamöter 

Ersättare 

Frånvarande ledamöter 

Övriga deltagare 

Justerandes sign 

~ 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Samma nträdesdatum 

2021-03-15 

Carola Gunnarsson (C), ordförande 
Eva Axelsson (KO), vice ordförande 
Emil Andersson Bleckert (S), andre vice ordförande 
Per-Olov Rapp (S) 
Erik Hamrin (M) 
Mårten Hemström (L) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 
Magnus Holm (KO) 
Ingela Kilholm Lindström (MP) 
Johanna Ritvadotter (V) 
Anders Westin (C) 
Magnus Edman (SO) 

Lina Ahlm, sekreterare 

Utdragsbes tyrkande 

,k 
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SAMMANTRÄDESPR0TOKO LL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-03 -15 

Innehållsförteckning 
§6 

§7 

Godkännande av föredragningslistan .... ...... .... .... .. ...... ... .. ...... .. .. ....... ...... ... ................. .. ................ .. ... ......... . .. 4 

Anmä lningsärenden ......... ... .... ........ .. .... .... ....... ... .... ... ... ....... .................. ... .... ... .......... ........ .. .. .... .... ... ........ ... .. . 5 

§ 8 Revidering av uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun ....................... .•.. .... .. ... .... .... ....... .. ........ ... ... 6 

§9 Övriga frågor ..... . ·· ·· ··· ···· ·· ··· ···· ·· ·· ········ ······· ··· ······· ···· ·· ···· ····· ······· ····· ··················· ··· ·••············ ··· ···· ···· ····· ····· 7 

U tdragsbes tyrkande 
Jut (kgn 

~ C)fu 
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§6 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkande 
Ordförande Carola Gunnarsson yrkar, 
att godkänna föredragnings listan i sin helhet. 

BESLUT 

Demokratiberedningen beslutar, 

att godkänna föredragnings listan i sin helhet. 

Utdragsbes tyrkande 

4 (7) 

Dnr 2021/24 



§7 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2021-03-15 

Dnr2021/24 

Anmälningsärenden 

INLEDNING 
Följande ärenden anmäls: 

1. Beslut från Kommunfullmäktige, 2020-02-22, KF § 22 Medborgarförslag om 
att utarbeta en uppförandekod för förtroendevalda. 

U tdragsbestyrkande 
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~~IT:r 
~SALA 
~ KOMMUN 

§8 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sa mmanträdesdatum 

2021-03-15 

Dnr 2021/24 

Revidering av uppförandekod för förtroendevalda i Sala kommun 

INLEDNING 
Vid demokratiberedningens sammanträde den 19 januari 2021, § 8 konstaterades 
det att behov finns på att revidera dokumentet Uppförandekod för förtroendevalda i 
Sala kommun, som är från 2014. Det har även inkommit ett medborgarförslag som 
berör detta. Ärendet diskuteras utifrån diskussionsunderlag och ett förslag kommer 
arbetas fram och kommuniceras ut till demokratiberedningens ledamöter för vidare 
bearbetning. Ärendet kommer att behandlas vid demokratiberedningens 
nästkommande sammanträde. 

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

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

/ ~ranfdes sign .- . 

\ ~ (\~'i '- . ~Vi, j -- (/ 

U tdragsbestyrkande 

\r 
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§9 Övriga frågor 
Inga övriga frågor anmäls. 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sa mmanträdesdatum 

2021-03-15 

Ordförande Carola Gunnarsson (C) återkommer med förslag på datum till 
demokratiberedningens nästa sammanträde. 

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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