
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2020-01-27 

Till kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden: 

1. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, 2019-12-10 § 101. 
Taxa för tillsyn enligt lagen om handel m ed vissa receptfria läkemedel -
uppräkning enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

2. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, 2019-12-10, § 102. 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken - uppräkning enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 

3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2019-12-20. 
Ny ledamot samt ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 19 december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 
Carin Engström(SO) ny ledamot efter Ragnhild Jansson (SO) 
Liisa Juthberg (SO) ny ersättare efter Carin Engström (SO). 

4. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2019-12-20. 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 19 
december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 
Sanna Bleckert (S) ny ersättare efter Tomas Jansson (S). 

5. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2019-12-20. 
Ny ledamot samt ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och 
med den 19 december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 
Alberto Castellanos (V) ny ledamot efter Åsa Forss (V) 
Eva Kampman (V) ny ersättare efter Alberto Castellanos (V). 

6. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-01-09. 
Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 19 
december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 
Roger Forss (V) ny ersättare efter Maria Arvidsson (V). 
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SALA 
KOMMUN 

§ 101 

Justerandes sign ev~ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Dnr 2019-1633 

Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Beredning 
Bilaga BMN 2019 /101/1, förslag till beslut med bilagor, 2019-11-26. 

Enhetschef Anna Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Peter Malin (M) yrkar 
att bygg- och miljönämnden beslutar 
att fastställa timavgiften till 1 096 kronor per timmer, för taxa för tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för år 2020. Ändring av 
timavgiften ska träda i kraft från och med 2020-01-01. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

att fastställa timavgiften till 1 096 kr per timme, för taxa för tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för år 2020. Ändring av 
timavgift skall träda i kraft från och med 2020-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Sala kommun har 2015 antagit taxa för tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Enligt delegationsordningen 
för nämnden och taxebilagan har bygg- och miljönämnden möjlighet att årligen 
räkna upp timavgiften enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

PKV anges till 2,6%, vilket innebär en timavgiften på 1 096 kr per timme för 
nästkommande år (2020). 

Utredning 
Kommunfullmäktige i Sala kommun har 2015 antagit taxa för tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan trädde i kraft 1 januari 
2016. Enligt taxan har bygg- och miljönämnden möjlighet att årligen räkna upp 
timavgiften enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV), se bilaga 1 Taxa för 
tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, Rev 
2019-12-10. 

5 §Bygg-och miljönämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindexför kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad av SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2015. 

{IL 
Utdragsbestyrkande 
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~SALA it-11 KOMMUN 

Justerandes sign 

~\\ 

§ 101 forts 

SAMMANTRÄDESP RDTOKOLL 
BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

PKV för oktober 2019 är 2,6%, vilket innebär en timavgiften på 1 096 kr per timme 
för nästkommande år (2020). 

Konsekvens för andra nämnder 
De privata och kommunala verksamheter bygg- och miljönämnden utövar tillsyn på 
kommer av detta förslag att påverkas av förändrad avgiftsstorlek i enlighet med 
indexuppräkningen. 

Utdrag 

Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 

Miljöchef 

-Exp J.. o10; .1J · !3 

Utdragsbestyrka nde 

I 
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§ 102 

Justerandes sign 

1~\ 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Dnr 2019-1606 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljö balken 

Beredning 
Bilaga BMN 2019 /102/1 förslag till beslut med bilagor, 2019-11-26. 

Enhetschef Anna Johansson föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Peter Molin (M) yrkar 

att bygg- och miljönämnden beslutar 

att fastställa timavgiften till 1 096 kr per timme för taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken för år 2020. Ändring av timavgift skall träda i kraft från och med 
2020-01-01. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

att fastställa timavgiften till 1 09 6 kr per timme för taxa för prövning och tillsyn 

enligt miljöbalken för år 2020. Ändring av timavgift skall träda i kraft från och med 
2020-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har för 2019 antagit taxa förprövning och tillsyn enligt 

miljöbalken (1998:808) 2019-06-17, dnr 2019 /579 § 55. Enligt taxan har bygg- och 

miljönämnden möjlighet att årligen räkna upp timavgiften enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV), se bilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, Rev 2019-12-10. 

PKV anges till 2,6%, vilket innebär en timavgiften på 1 096 kr per timme för 

nästkommande år (2020). 

Utredning 
Kommunfullmäktige har för 2019 antagit taxa för prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken (1998:808) 2019-06-17, dnr 2019 /579 § 55. Enligt taxan har bygg- och 
miljönämnden möjlighet att årligen räkna upp timavgiften enligt Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV), se bilaga 1 Taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, Rev 2019-12-10. 

8 §Bygg-och miljönämnden får för varje kalenderår besluta att höja de i denna taxa 
antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats för det innevarande 
kalenderåret i Prisindexför kommunal verksamhet {PKVJ som finns publicerad av SKR 
(Sveriges Kommuner och Regioner). 

Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2015. 

PKV för oktober 2019 är 2,6%, vilket innebär en timavgiften på 1096 kr per timme 

för nästkommande år (2020). 

Det uppräknade förslaget bygger på SKR' s underlag för taxa enligt miljöbalken. 

Utdragsbestyrkande 
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fflsALA 
KOMMUN 

§ 102 forts 

SAMMANTRÄDESPR0TOKO LL 
BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Sammanträdesdatum 

2019-12-10 

Konsekvens för andra nämnder 
De privata och kommunala verksamheter bygg- och miljönämnden utövar tillsyn på 
kommer av detta förslag att påverkas av förändrad avgiftsstorlek i enlighet med 
indexuppräkning. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Miljöchef 
[xp ~0/9 · I/.. -13 

Juste randes sign Utdragsbestyrkande 

liv\ 
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SALA KOMMUN_ 
Kommunstyrelsens förvaltning Länsstyrelsen 

Västmanlands län lnk. 2019 -12- 2 0 

BESLUT 
20 19-12- 19 

Dnr: 201-6813-2019 

munfullmäktige 

1/1 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare for ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
19 december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Sala 

Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Carin Engström 
Ny ersättare: Liisa J uthberg 
Avgången ledamot: Ragnhild Jansson 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i fö lj ande sammanställning. 

Sala 

Ledamot 

Magnus Edman 

Ingvar Jonsson 
Louise Eriksson 
Carin Engström* 
Emil Göransson 

Joel Liljekvist 
Andreas Andersson 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Sverre Lindqvist 

2. Ragge Jagero 
3. Liisa J uthberg * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, 721 
86 VÄSTERÅS inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 

Louise Klofelt 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ny ledamot 
Ny ersättare 
Parti 

Johan Söderlund 



SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Läns tY,rels~9 _12_ 2 0 
Västma 11g~ds lärfU 1 

BESLUT 
2019-12-19 

Dnr: 201-6812-2019 

Ny · ommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
19 december 20 19 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Sala 

Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Sanna Bleckert 
Avgången ersättare: Tomas Jansson 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Sala 

Ledamot 

Ulrika S pårebo 
Emil Andersson Bleckert 
Camilla Runerås 
Viktor Kärvinge 
Eva Stenberg 
Per-Olov Rapp 
Pia Nilsson 
Bo Kihlström 
Kristina Nyberg 
Ann Kristin Lindgren 
Carl Johansson 
Fassika Gustavsson 
Sven Frank 

Ersättare 

1. Åsa Nilsson 
2. Niklas Hellstrand 
3. Peter Bäckebo 
4. Eva-Lotta Nilsson 
5. Sanna Bleckert * 
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Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2019 -12 - 2 0 
Diaricnr 

BESLUT 
2019- 12- 19 

Dpb: Dnr: 201-6811-2019 

Ny ledarnot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

1/1 

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
19 december 2019 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Sala 

Parti: Vänsterpartiet 
Ny ledamot: Alberto Castellanos 
Ny ersättare: Eva Kamp man 
Avgången ledamot: Åsa Forss 

De som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning. 

Sala 

Ledamot 

Alberto Castellanos * 

Johanna Ritvadotter 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Maria Arvidsson 
2. Eva Kampman * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, 721 
86 VÄSTERÅS inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 

Louise Klofelt 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i Sala kommun 

Ny ledamot 
Ny ersättare 
Parti 

Johan Söderlund 



Länsstyrelsen 
Västmanlands län 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. ?fl?O -01- 0 9 
Diarienr l,,{)Zf)/ 2..C:, ,..... /_ 

N '"tt f'" I IOpb: • k / .c Il "kt' y ersa are or ectamnt-a- om·mttn·tUttma 1ge 

BESLUT 
2020-01-08 

Dnr: 201-50-2020 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
8 januari 2020 till och med den 14 oktober 2022. 

Kommun: Sala 
Parti: Vänsterpartiet 
Ny ersättare: Roger Forss 
Avgången ersättare: MariaArvidsson 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Sala 

Ledamot 

Alberto Castellanos 
Johanna Ritvadotter 

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Eva Kampman 
2. Roger Forss * 

Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till beslutsmyndigheten Länsstyrelsen, Västra Ringvägen 1, 721 
86 VÄSTERÅS inom tio dagar efter dagen för detta beslut. 

Louise Klofelt 

Kopia till 
Kommunfullmäktige i Sala kommun 
Ny ersättare 
Parti 

Johan Söderlund 
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