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Närvarolista 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga deltagare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2022-01-13 

Carola Gunnarsson (C), ordförande 
Eva Axelsson (KO), vice ordförande 
Emil Andersson Bleckert (S), andre vice ordförande 
Per-Olov Rapp (S) 
Erik Hamrin (M) 
Anders Westin (C) 
Mårten Hemström (L) 
Magnus Holm (KO) 
Alberto Castellanos (V) 
Magnus Eriksson (SBÄ) 

Beatrice Woldert (MP) ersätter Ingela Kilholm Lindström (MP) 

Lina Ahlm, sekreterare 
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§1 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2022-01-13 

Dnr 2022/28 

Godkännande av föredragningslistan 

Yrkande 
Ordförande Carola Gunnarsson yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att ärende Information om va/stugor tas bort från föredragningslistan, samt 
att i övrigt godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att ärende Information om va/stugor tas bort från föredragningslistan, samt 

att i övrigt godkänna föredragningslistan i sin helhet. 

I U<dcagsbes<y,ka,de 

4 (8) 



I SALA 
KOMMUN 

§2 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2022-01-13 

Dnr 2022/28 

Genomförande av kommunfullmäktiges sammanträden 

INLEDNING 
Ordförande informerar om att nästkommande kommunfullmäktige, på grund av 
smittspridningen, ska genomföras på distans. Vidare diskussion kring 
justeringspersoner samt närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden. 
Avslutningsvis utvärdering av föredraget - Demokratin 100 år där Lena Langlet, chef 
för demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) medverkade. 

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

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

I U <d ca g> bes <yckac de 
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§3 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2022-01-13 

Dnr 2022/28 

Medborgardialoger 

INLEDNING 
Utvärdering av genomförd medborgardialog den 5 december 2021. Diskussion om 
framtida medborgardialoger. Ordförande undersöker om Sveriges Kommuner och 
Regioner kan komma och informera om deras arbete med medborgardialoger till 
nästkommande demokratiberedning. 

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

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att lägga informationen till handlingarna. 

I U <d ,ag sbes<y,kao de 
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§4 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATIBEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2022-01-13 

Dnr 2022/17 

Revidering av revisionsreglemente 

INLEDNING 
Nuvarande Revisionsreglemente antogs av kommunfullmäktige den 15 juni 2015, § 
66. Revisionen har arbetat fram ett reviderat förslag utifrån Sveriges kommuner och 
regioners mall. Förslaget diskuteras och återkommer till nästkommande 
demokratiberedning. 

Beslutsunderlag 
Bilaga KS 2022.85, Förslag på reviderat Revisionsreglemente 
Bilaga SK 2015.1866, Nytt reglemente för kommunrevisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 2015-06-15, § 66 

Yrkande 
Carola Gunnarsson (C) yrkar, 
att demokratiberedningen beslutar, 
att uppdra till ordförande att i samverkan med kommunjurist att ta fram ett 
reviderat förslag på Revisionsreglemente till nästkommande demokratiberedning. 

BESLUT 
Demokratiberedningen beslutar, 

att uppdra till ordförande att i samverkan med kommunjurist att ta fram ett 
reviderat förslag på Revisionsreglemente till nästkommande demokratiberedning. 

Skickas till 

Kommunjurist 

I U<d ca gsbes<y , kaod e 
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§5 Övriga frågor 

INLEDNING 
Inga övriga frågor anmäls. 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
DEMOKRATI BEREDNINGEN 

Sammanträdesdatum 

2022-01-13 
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