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Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2021-12-20 

 
Till kommunfullmäktige följande ärenden inkommit: 
  

1. Skrivelse från Revisorerna i Sala kommun, 2021-12-13 
Önskan om utökad information om intäkter i nämndens budget för 2021 för 
att få en budget i balans.  

2. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 107, 2021-12-14. 
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 

3. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 108, 2021-12-14. 
Taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
och lagen om foder och animaliska biprodukter (2006:805). 

4. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 109, 2021-12-14. 
Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

5. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 110, 2021-12-14. 
Avgifter avseende lag (2018:2088) om tobak och andra liknande produkter 

 



Revisorerna 
i Sala kommun 

Skrivelse 

KS 2021/2 
2021.5565 

2021-12-14 

SALA K UN 
Kommunstyrelsens örvaltning 

lnk. 2021 -12- 1 
Olarlenr 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 
Kommunstyrelsen (för kännedom) 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 

Aktbilaga 

Önskan om utökad information om intäkter i nämndens budget för 2021 för att få en budget 
i balans 

Revisionen har blivit uppmärksammad på att intäkter i utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens budget för 
2021 varit underfinansierade samt att en "imaginär intäkt" registrerats. 

Revisionen önskar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden redogör för bakgrund och underlag för 
intäkterna. 

Revisorerna önskar skriftligt svar senast 31 december 2021. 

Sala den 13 december 2021 

~.Lf· </M ~~f/1,.~ t7l--Rut;/J An(e/./11[/4 
Revi or 1/' 

(/ 



9 " SALA 
KOMMUN 

§ 107 

SAM MANTRÄDESP R0TOKO LL 

BYGG - OCH MILJÖNÄlvlNDEN 

Sam man trädesda tum 

2021-12-14 

K!f2021/2 
2021.5572 

2021-12-16 

Dnr2021-001521/Adn,L-------' 

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 

Beredning 
Bilaga BMN 2021/107 /1 missiv, 2021-11-22. 

Tf miljöchef Helena Lindström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Peter Molin (M) yrkar 
att bygg- och miljönämnden beslutar 
att fastställa timavgiften till 1141 kr per timme för Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken (1998:808) för år 2022, samt 
att ändring av timavgift skall träda i kraft från och med 2022-01-01. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

att fastställa timavgiften till 1141 kr per timme för Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken (1998:808) för år 2022, 

att ändring av timavgiften ska träda i kraft från och med 2022-01-01. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har för 2016 antagit t axa förprövning och tillsyn enligt 
miljöbalken. Enligt taxan har bygg- och miljönämnden möjlighet att årligen räkna 
upp timavgiften enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

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

Timavgiften för år 2021 är 1114 kr per timme. PKV anges till 2,4% vilket ger en 
timavgift på 1141 kr per timme för nästkommande år (2022). 

Det upprättade förslaget bygger på Sveriges kommuner och regioner (SKR) underlag 
för taxa enligt miljöbalken. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnden 
Miljöchefen 

Utdragsbestyrka n de 



RsALA 
~ KOMMUN 

§ 108 

Justerandes sign 

lv1 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 
BYGG- OCH MILJÖNÄWlNDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 

K~~021/2 
2021.5573 

2021-12-16 

Dnr2021-001522/Adr111-----_, 

Taxa för offentlig livsmedelskontroll enligt livsmedelslagen (SFS 
2006:804) och lagen om foder och animaliska biprodukter 
(2006:805) 

Beredning 

Bilaga BMN 2021/108/1, missiv 2021-11-22. 

Tf miljöchef Helena Lindström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Peter Mo lin (M) yrkar 
att bygg- och miljönämnden beslutar 
att fastställa timavgiften till 1141 kr per timme förtaxa för kommunens offentliga 
livsmedelskontroll samt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar, 

att fastställa timavgiften till 1141 kr per timme för taxa för kommunens offentliga 
livsmedels kontroll samt lagen om foder och animaliska biprodukter att gälla från 

och med den 1 januari 2022. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har 2016 antagit taxa för prövning och kontroll enligt 
livsmedelslagen. Enligt taxan har bygg- och miljönämnden möjlighet att årligen 
räkna upp timavgiften enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 

Utdrag ur taxa för kommunens offentliga livsmedels kontroll 

4§ Bygg- och miljönämnden får för varje kalenderår(avgijtsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016. 

Samma lydelsefinns i 4§, taxa enligt lagen omfoderoch animaliska biprodukter. 

Timavgiften för år 2021 är 1114 kr per timme. PKV anges till 2,4% vilket ger en 
timavgift på 1141 kr per timme för nästkommande år (2022). 

Det upprättade förslaget bygger på Sveriges kommuner och regioner (SKR) underlag 

för taxa enligt miljöbalken. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnd en 
Miljöchefen 

Sf 
Utd ragsbestyrka nde 



BsALA 
~ KOMMUN 

§ 109 

SAMMANTRÄDESPR0fOKOLL 
BYGG- OCH MIUÖNÄ1'11NDEN 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 

KS2~021/2 
2021.5574 

2021-12-16 

Dnr2021-001523/Adrrrr-----

Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 
receptfria läkemedel 

Beredning 
Bilaga BMN 2021/109/1, missiv, 2021-11-22. 

Tf miljömiljöchef Helena Lindström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Peter Molin (M) yrkar 
att bygg- och miljönämnden 
att fastställa timavgiften till 1141 kronor per timme, för taxa för tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för år 2022 . Ändringen av 
timavgiften skall träda i kraft från och med 2022-01-01. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar, 

att fastställa timavgiften till 1141 kronor per timme, för taxa för tillsyn enligt lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, för år 2022. Ändringen av 
timavgiften skall träda i kraft från och med 2022-01-01. 

Bakgrund 
Enligt delegationsordningen för nämnden och taxebilagan har bygg-och 
miljönämnden möjlighet att årligen räkna upp timavgiften enligt prisindex för 
kommunala verksamheter (PKV). Den 1 oktober 2021 anges PKV till 2,4 %. Det 
innebär en höjning av timavgiften från 1114 kronor år 2021 till 1141 kronor år 

2022. 

Dokumenten för taxorna kommer att uppdateras i enlighet med beslutet. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Bygg- och miljönämnden 
Miljöchefen 

Utdragsbestyrkande 



R sALA 
~ KOMMU N 

§ 110 

Justerandes sign 

c71\\ 

SAMMANTRÄDESPR0TOKOLL 

BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN 

Samrnanträdesdatum 

2021-12-14 

KS2'2021/2 
2021.5575 

2021-12-16 

Dnr2021-001524/Ad1m.1----

Avgifter enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

Beredning 
Bilaga BMN 2021/110/1, missiv, 2021-11 -22. 

Tf miljömiljöchef Helena Lindström föredrar ärendet. 

Yrkande 
Ordförande Peter Molin (M) yrkar 

att bygg- och mi lj önämnden beslutar 
att fastställa avgifter enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, för år 
2022. Ändringen av avgiften skall träda i kraft från och med 2022-01-01 . 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar, 

att fastställa avgifter enligt lag (2018 :2088) om tobak och liknande produkter enligt 
tabell, för år 2022. Ändringen av avgiften skall träda i kraft från och med 2022-01-

01. 

Typ Avgift Ny avgift Beskrivning 

Ansökan om stadigvarande 10 679 10 935 kr Avgift för kommunens 
eller t ill fälligt tobakstillstånd. kr prövning av om sökande 

kan beviljas 
to bakstillstånd. 

Anmälan om ändring 4 271 kr 4 373 kr Anmälan om ändring 

Årlig tillsynsavgiftavseen de 4 882 kr 4 999kr Årlig avgift för inre 

försälj ning av tobak fr o m år tillsyn samt t illsyns besök 

2020. i butiken, och eventuella 
kontrollköp. 

Årlig tillsynsavgift avseende 1 017 kr 1 041 kr Årlig avgift för 
försäljning av elektroniska tillsyns besök i butiken, 

cigaretter och och eventuella 

påfyll nads behållare kontrollköp. 

from år 2020. 

Årlig tillsynsavgift avseende 5 085 kr 5 207 kr Årlig avgift för inre 

försäljning av tobak samt tillsyn samt tillsyns besök 
elektroniska cigaretter och i butiken, och eventuella 

påfyllnads behållare kontrollköp. Detta vid 

from år 2020. försäljning av både tobak 
och elektroniska 
cigaretter. 

Utdragsbestyrkande 



m SALA 
KOMM UN 

§ 110 forts 

Sammanfattning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
BYGG· OCH MIUÖNÄMN DEN 

Sammanträdesdatum 

2021-12-14 

Enligt delegationsordningen för nämnden och taxebi laga har bygg- och 
miljönämnden möjlighet att årligen uppräkna avgiften enligt prisindex för 
kommunala verksamheter (PKV). Den 1 oktober 2021 anges PKV till 2,4%. Det gäller 
avgifter avseende Lagen (2018 :2088) om tobak och liknande produkter enligt tabell 
nedan. 

Typ Avgift Ny avgift Beskrivning 

Ansökan om stadigvarande 10 679 10 935 kr Avgift för kommunens 
eller tillfälligt tobakstillstånd. kr prövning av om sökande 

kan bevi lj as 
to bakstillstånd. 

Anmälan om ändring 4 271 kr 4 373 kr Anmälan om ändring 

Årlig tillsynsavgift avseende 4 882 kr 4 999kr Årlig avgift för inre 
försäljning av tobak from år t illsyn samt tillsyns besök 
2020. i butiken, och eventuella 

kontrollköp. 

Årlig tillsynsavgift avseende 1 017 kr 1 041 kr Årlig avgift för 
försäljning av elektroniska tillsyns besök i butiken, 
cigaretter och och eventuella 
påfyllnads behållare kontrollköp. 
from år 2020. 

Årlig tillsyns avgift avseende 5 085 kr 5 207 kr Årlig avgift för inre 
försälj ning av tobak samt tillsyn samt tillsyns besök 
elektroniska cigaretter och i butiken, och eventuella 
påfyllnads behållare kontrollköp. Detta vid 
from år 2020. försäljning av både tobak 

och elektroniska 
cigaretter. 

Dokument för taxorna kommer att uppdateras i enlighet med beslut. 

Utdrag 
Kommunfullmäktige 
Miljöchef 
Alkoholhandläggare 

S/ 
Utdragsbestyrkande 

10 (24) 
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