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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Anmälningsärenden vid kommunfullmäktiges sammanträde
2020-12-21
Till kommunfullmäktige har inkommit följande ärenden:
1. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-11-02
Ny ledamot samt ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 2 november 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Mårten Öhrström (C) ny ledamot efter Jenny Eriksson (C).
Barbro Larsson (C) ny ersättare efter Mårten Öhrström (C).
2. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-11-02
Ny ledamot samt ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och
med den 2 november 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Viveca Molin (M) ny ledamot efter Fredrik Larsson (M).
Elin Johansson (M) ny ersättare efter Viveca Molin (M).
3. Beslut från Länsstyrelsen Västmanlands län, 2020-11-02
Ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 2 november 2020 till
och med den 14 oktober 2022.
Daniel Ahlin (SBÄ) ny ersättare efter Per Larsson (SBÄ).
4. Protokollsutdrag från Individnämnden, IN § 241, 2020-11-03.
Statistikrapport jml 16 kap § 6 h SoL, samt 28 f och 28 g LSS, gällande ej
verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS.
5. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 101, 2020-12-08.
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
6. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 102, 2020-12-08.
Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftningen
7. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 103, 2020-12-08.
Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
8. Protokollsutdrag från Bygg- och miljönämnden, § 104, 2020-12-08.
Avgifter avseende lag om tobak och andra liknande produkter

SALA4000, v 2.0, 2012-08-27

9. Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-11-04
10. Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-11-17
11. Protokoll från Krisledningsnämnden 2020-12-02
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Västmanlands

BESLUT
2020-11-02

sen
län

Dnr:

201-6409-2020

för ledamot i kommunfullmäktige

Ny ledamot/ersättare

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
2 november 2020till och med den 14 oktober 2022.
Kommun:
Parti:

Sala

Centerpartiet

Ny ledamot:

Mårten

Ny ersättare:

Barbro

Avgången

ledamot:

Öhrström
Larsson

jenny Eriksson

De som berörs av beslutet

har markerats

med en asterisk

(*) i följande

sammanställning.

Sala
Ledamot

Ersättare

Anders Wigelsbo
Sture johansson

1. Bengt Larsson
2. Hans johansson

Elisabet

3. Barbro Larsson *

Pettersson

Anders

Westin

Carola

Gunnarsson

Anna Gillerblad
Gustaf
Mårten

Eriksson
Öhrström

Christer Gustafsson

*

2/2

Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
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.

Patrik Nordin

Johan Söderlund
Kopia till

Kommunfullmäktige

Ny ledamot
Ny ersättare
Parti

i Sala kommun
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BESLUT
2020_11_02

LanSStyrEISen
Västmanlands

län

Dnr:

Ny ledamot/ersättare

för ledamot

201 —6407-2020

i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
2 november

2020 till och med den 14 oktober 2022.

Kommun:

Sala

Parti:

Moderaterna

Ny Iedamot: Viveca Molin
Ny ersättare:

Avgången

Elin johansson

ledamot:

Fredrik Larsson

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

Ersättare

Bergling

1. Gunnar

Erik Hamrin
Michael Pb johansson
Viveca Molin

Larsson

2. Elin Johansson

*

*

Martin Eriksson
Bevis utfärdas för de som berörs av beslutet.
Den som vill överklaga detta beslut ska göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen

ska ha kommit

86 VÄSTERÅS

in till beslutsmyndigheten

Länsstyrelsen,

Västra Ringvägen

inom tio dagar efter dagen för detta beslut.

Patrik Nordin

Johan Söderlund
Kopia till
Kommunfullmäktige

Ny ledamot
Ny ersättare
Parti

i Sala kommun

1, 721

1/1

BESLUT

2020_11_02

Lansstyrelsen
Västmanlands

län

Dnr:

Ny ersättare för ledamot

201 -6408-2020

i kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den
2 november 2020 till och med den 14 oktober 2022.
Kommun: Sala
Parti: Salas bästa
Daniel Ahlin
Ny ersättare:
Per Larsson
Avgången ersättare:
Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Sala

Ersättare

Ledamot
Hanna
Magnus

l . Ralf Träskman

Westman

2. Daniel Ahlin *

Eriksson

Ulf Westman
Lars Sandberg
Bevis utfärdas

för de som berörs av beslutet.

Den som vill överklaga

detta beslut ska göra det skriftligen

hos Valprövningsnämnden.

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

Patrik Nordin

johan Söderlund
Kopia till

Kommunfullmäktige
Ny ersättare
Parti

i Sala kommun

1, 721

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

åtaladKommunstyrelsens
SALA

KOMMUN

6M6)

BYGGOCHMILJÖNÄMNDEN

förvaltning
Sammanträdesdatum

Ink.

2020 -12- 10

2020—12-08

Diarienr

p:

Dnr 2020-001385/ADM

Taxa för prövning

§ 101

och tillsyn enligt miljöbalken

Beredning
Bilaga BMN 2020/101/1
Tf miljöchef

förslag till beslut, 2019—11—25.

Helena Lindström

föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande

Peter Molin [M) yrkar

att bygg- och miljönämnden

beslutar

att fastställa timavgiften

till 1 114 kr per timme för Taxaför prövning och tillsyn
enligt miljöbalken [1998:808] för år 202 1. Ändring av timavgift skall träda i kraft
från och med 2021-01-01.
BESLUT
Bygg—och miljönämnden
a_ttfastställa timavgiften
enligt miljöbalken

beslutar
till 1 114kr per timme för Taxa för prövning och tillsyn

[1998.808]

för år 202 1. Ändringen av timavgift skall träda i kraft

från och med 2021—01—01.

BAKGRUND
Enligt delegationsordningen
miljönämnden
kommunala

möjlighet
verksamheter

innebär en timavgift
Dokumenten

för nämnden och taxebilagan har bygg—och

att årligen räkna upp timavgiften enligt prisindex för
(PKV). Den 1 oktober 2020 anges PKV till 1,7 % Vilket

på 1 114 kr per timme för år 2021.

för taxorna kommer att uppdateras

Utdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bygg—och miljönämnden
Tfmiljöchef
Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

..
Å/.
,ll.

i enlighet med beslutet.

Bilaga BMN 2020/101/1

? ) ' SALA

HEBY

__

FÖRSLAG
TILLBESLUT

KOMMUN KOMMUN Pig-:s

66

..

2020-11-25

pzADM

BYGG OCH MILJÖ

MILJÖENHETEN
Helena Lindström,

Dnr: 2020-1385

tel. 0224-747381

TF millöchef

Bygg- och miljönämnden Sala kommun

Förslag på ändringar
miljöbalken

av taxa för prövning

FÖRSLAG TILL BYGG- OCH MILIÖNÄMNDENS
Bygg- och miljönämnden

beslutar

och tillsyn enligt miljöbalken

att fastställa

[1998:808]

och tillsyn

enligt

BESLUT
till 1 114 kr för Taxa för prövning

timavgiften

för år 2021.Ändringen

av timavgiften

skall träda i

kraft från och med 2021—01-01.
BAKGRUND
Enligt delegationsordningen
möjlighet

att årligen

för nämnden

räkna upp timavgiften

(PKV). Den 1 oktober

och taxebilagan

har bygg-och

enligt prisindex

miljönämnden

för kommunala
2020 anges PKV till 1,7 % vilket innebär en timavgift

timme för år

2021.

Dokumenten

för taxorna

kommer

att uppdateras

i enlighet

verksamheter
på 1 114 kr per

med beslutet.

MILJÖENHETENSALAHEBY

Helena

Lindström

miljöinspektör

KOPIA
Akten
TF miljöchef

lALA KOMMUN

Postadress

Besöksadress

)rgnr

Box 304

Stora Torget

212000—2098

733 25 SALA

Telefon

1

Exp.

0224-74 70 00 VX
E-post:

byggmiljo©salase

SA LA
»)", KOMMUN
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SALA
KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
BYGG"OCHM'UONAMNDEN
Sammanträdesdatum

Ink.

2020

'l2'

10

2020—12—08

Diarienr

p1

§ 102

Dnr 2020-001386/ADM

Taxa för Sala kommuns offentliga kontroll inom livsmedel- och
fo derlagstiftningen
Beredning
Bilaga BMN 2020/102/1

förslag till beslut, 2019-11-25.

Tf miljöchef Helena Lindström

föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande Peter Molin (M) yrkar
att bygg- och miljönämnden beslutar
att fastställa timavgiften till 1 114 kr per timme för Taxa för Sala kommuns offentliga

kontroll inom livsmedel- ochfoderlagstiftningen,
förordning[2006:11

livsmedelslagen(2006-804),

66] för år 202 1. Ändring av timavgift skall träda i kraft från och

med 2021-01—01.
BESLUT

_

Bygg- och miljönämnden

beslutar

_a fastställa timavgiften

till 1 114 kr per timme för Taxa för S ala kommuns ofentliga
kontroll inom livsmedel- ochfoderlagstiftningen,
livsmedelslagen [2006:804),

förordning(2006:11 66] för år 202 1. Ändring av timavgift skall träda i kraft från och
med 2021—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 2020 anges PKV till 1,7 % Vilket
innebär en timavgift på 1 114 kr per timme för år 2021.
Dokumenten

för taxorna kommer att uppdateras i enlighet med beslutet.

Utdrag

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bygg- och miljönämnden
Tf miljöchef

Justerandes

i
._

Sign
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Utdragsbestyrkande
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Bilaga BMN 20201102/1

SALA

)

H EBY {Pi

FÖRSLAG
TILL
BESLUT

KOMMUN KOMMUN Pia::

&

..
BYGG OCH MILJO

2020-11-25

p: ADM
Dnr:2020-1386

MILIOENHETEN
Helena Lindström,

tel. 0224—747381

TF millöchef

Bygg- och miljönämnden Sala kommun

Förslag på ändringar
av taxa för Sala kommuns
inom livsmedeloch foderlagstiftningen

offentliga

kontroll

FÖRSLAG TILL BYGG- OCH MILIÖNÄMNDENS BESLUT
Bygg- och miljönämnden
kommuns

offentliga

(2006:804),

beslutar

kontroll

förordning

att fastställa

inom livsmedel-

(2006:1166)

timavgiften

till 1 114 kr för Taxaför

och foderlagstiftningen,

för år 2021. Ändringen

Sala

livsmedelslagen

av timavgiften

skall träda i kraft

från och med 2021-01—01.
BAKGRUND
Enligt delegationsordningen
möjlighet

att årligen

för nämnden

räkna upp timavgiften

och taxebilagan
enligt prisindex

har bygg-och

miljönämnden

för kommunala

verksamheter

(PKV). Den 1 oktober 2020 anges PKV till 1,7 % vilket innebär en timavgift på 1 114 kr per
timme för år 2021.
Dokumenten

för taxorna

MILIÖENHETEN

kommer

att uppdateras

i enlighet

med beslutet.

SALA HEBY

Helena Lindström
miljöinspektör

KOPIA
Akten
TF miljöchef

SALA KOMMUN

Postadress

Besöksadress

Org.nr

Box 304

Stora Torget

212000—2098

733 25 SALA

Telefon
1

0224—74 70 00 vx

E-post: byggmiljo©salase

Exp.

SALA KOM M UN
KSOÖAIÄU
Kommunstyrelsens
förvaltning
Ink.

2020

—l2-

SAM
MANTRÄDESPROTOKOLL
BYGGOCHMILJÖNÄMNDEN

1 0

Sammanträdesdatum

2020—12-08
Diarienr

p:
Dnr 2020-001387

§ 103

Taxa för tillsyn enligt lagen om handel med Vissa receptfria
läkemedel
Beredning
Bilaga BMN 2020/103/1förslag till beslut, 2019-11-25.
Tf miljöchef

Helena Lindström

föredrar

ärendet.

Yrkande

Ordförande Peter Molin (M) yrkar
att bygg- och miljönämnden beslutar
att fastställa timavgiften till 1 114 kr per timme för Taxa för tillsyn enligt lagen
[2009.730] om handel med vissa receptfria läkemedel, för år 2021. Ändring av
timavgift skall träda i kraft från och med 2021-01-01.
BESLUT
Bygg—och miljönämnden

beslutar

a_tt fastställa timavgiften

till 1 114 kr per timme för Taxaför tillsyn enligtlagen
om handel med vissa receptfria läkemedel, för år 2021.
Ändring av

(2009:730]
timavgift

skall träda i kraft från och med 2021—01-01.

BAKGRUND
Enligt delegationsordningen
miljönämnden
kommunala

möjlighet
verksamheter

innebär en timavgift på
Dokumenten

för nämnden och taxebilagan har bygg- och

att årligen räkna upp timavgiften enligt prisindex för
(PKV). Den 1 oktober 2020 anges PKV till 1,7 % Vilket

1 114 kr per timme för är 2021.

för taxorna kommer att uppdateras i enlighet med beslutet.

Utdrag
Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Bygg- ochmiljönämnden
Tf miljöchef
Justerandes

sign

/,

Utdragsbestyrkande
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I
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Bilaga BMN 2020/103/1

)
635

SALA

H E BY

KOMMUN

KOMMUN 3111—:

__

FÖRSLAG
TILLBESLUT

"

..

2020-11-25

BYGG OCH MILJO

p:ADM
Dnr12020-1387

MILJÖENHETEN
Helena

Lindström,

tel. 0224—747381

TF miljöchef

Bygg- och miljönämnden Sala kommun

Förslag på ändringar
av taxa för tillsyn
vissa receptfria
läkemedel

enligt lagen om handel

med

FÖRSLAG TILL BYGG- OCH MILIÖNÄMNDENS BESLUT
Bygg- och miljönämnden

beslutar

enligt lagen [2009:730]

om handel

timavgiften

skall träda

att fastställa

timavgiften

med vissa receptfria

till 1 114 kr för Taxa för tillsyn

läkemedel,

för år 2021.
Ändringen

av

i kraft från och med 2021-01—01.

BAKGRUND
Enligt delegationsordningen
möjlighet

att årligen

(PKV). Den 1 oktober

för nämnden

och taxebilagan

har bygg-och

räkna

miljönämnden

upp timavgiften
enligt prisindex för kommunala
2020 anges PKV till 1,7 % Vilket innebär en timavgift

verksamheter
på 1 114 kr per

timme för år 2021.
Dokumenten

för taxorna

MILIÖENHETEN

Helena

kommer

att uppdateras

i enlighet

med beslutet.

SALA HEBY

Lindström

miljöinspektör

KOPIA
Akten

TF miljöchef

SALA KOMMUN

Postadress

Besöksadress

Org.nr

Box 304

Stora Torget

212000—2098

733

25

SALA

Telefon

1

Exp.

0224-74 70 00 vx
E-post:

byggmi1j0@sala.se

_. sata

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL

SALA
KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

9(46)

BYGG-OCHMILIÖNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

Ink.

2020-12- 1 0

2020—12—08

Diarienr

p:

§ 104

'

Dnr 2020-001388/ADM

Avgifter avseende lag om tobak och andra liknande produkter

“\Q\

Beredning
Bilaga BMN 2020/104/1förslag till beslut, 2019-11-25.
Tf miljöchef Helena Lindström föredrar ärendet.

Yrkande
Ordförande Peter Molin (M) yrkar
att bygg—och miljönämnden

beslutar

att fastställa avgifter avseende Lag om tobak och andra liknande produkter
enligt uppräkning

(2018:2088)

enligt prisindex

för kommunal verksamhet [PKVJ
av avgiften skall träda i kraft från och med 2021-01-01.

enligt tabell ändringen
BESLUT
Bygg- och miljönämnden

beslutar

att fastställa avgifter avseende Lag om tobak och andra liknande produkter
(2018:2088)
efter
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV)

enligt tabell. Ändring av avgiften skall träda i kraft från och med 2021-01-01.
Typ

Tidigare

Ny avgift

Beskrivning

10 679kr

Avgift för kommunens

avgift
Ansökan om

10 500 kr

stadigvarande
tillfälligt

eller

prövning av om sökande kan

'

beviljas tobakstillstånd.

tobakstillstånd.

Anmälan om ändring
Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning

4 200 kr

4 271kr

Anmälan om ändring.

4 800 kr

4 882 kr

Ärlig avgift för inre tillsyn

av

samt tillsynsbesök

tobak fr o m är 2020.

Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning
elektroniska

i butiken,

och eventuella kontrollköp.

1 000 kr

1 017 kr

av

Ärlig avgift för tillsynsbesöki
butiken, och eventuella

cigaretter

kontrollköp.

och påfyllnadsb ehållare
fr o m är 2020.

Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning

Justerandes
.' "i =.

i i

i'S‘
.Ir‘

5 000 kr

5 085 kr

av

Ärlig avgift för inre tillsyn
samt tillsynsbesök i butiken,

tobak samt
elektroniska cigaretter
och päfyllnadsbehällare

och eventuella kontrollköp.
Detta vid försäljning av både
tobak och elektroniska

fr o rn år 2020.

cigaretter.

sign

]

\

[a

7:

Utdragsbestyrkande

_

'i

lf; ,!'; t, k /

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
$3595.

1°(46)

BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020—12-08

§ 104 forts

BAKGRUND
Enligt delegationsordningen

för nämnden

och taxebilagan

har bygg—och

miljönämnden möjlighet att årligen räkna upp avgiften enligt prisindex för
kommunala verksamheter
(PKV). Den 1 oktober 2020 anges PKV till 1,7 % för år
2021. Förslag på nya avgifter
Avgifter

beskrivs

i tabell nedan.

tabell

Typ

Tidigare
av ift
10 500 kr

Ny avgift

Beskrivning

10 679kr

Anmälan om ändrin
Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning av
tobak fr o m år 2020.
Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning av
elektroniska
cigaretter
och påfyllnadsb ehällare
fr 0 m är 2020.

4200 kr
4800kr

4 271kr

1000kr

1017kr

Avgift för kommunens
prövning av om sökande kan
beviljas tob akstillstånd.
Anmälan om ändrin .
Ärlig avgift för inre tillsyn
samt tillsynsbesök
i butiken,
och eventuella kontrollköp.
Ärlig avgift för tillsynsbesök i
butiken, och eventuella
kontrollköp.

Ärlig tillsynsavgift

5 000 kr

5085kr

Ansökan om
stadigvarande
eller
tillfälligt tobakstillstånd.

4 882 kr

avseende försäljning av
tob ak samt elektroniska
cigaretter

och

påfyllnadsbehållare

fr o

m är 2 02 0.

Dokumenten

cigaretter.

för taxorna

kommer

att uppdateras

Utdrag

Kommunfullmäktige
Tfkontorschef
Enhetschef

bygg- och miljö
miljö

Alkoholhandläggare
Justerandes
\.
ll \.

Sign

(K, .

) ",/*'

Ärlig avgift för inre tillsyn
samt tillsynsbesök
i butiken,
och eventuella kontrollköp.
Detta vid försäljning av både
tobak och elektroniska

Utdragsbestyrkande

i enlighet med beslutet.

Bilaga BMN 2020/104/1

&

SALA

H E BY

FÖRSLAG
TILLBESLUT

' KOMMUN KOMMUN
..
BYGG OCH MILJO

2020-11-25

p: ADM
Dnr:2020-1388

MILJÖENHETEN
Helena Lindström,

tel. 0224-747381

TF miljöchef

Bygg- och miljönämnden

Förslag på ändringar
liknande
produkter

av avgifter

avseende

Lag om tobak

Sala kommun

och andra

FÖRSLAG TILL BYGG- OCH MILIÖNÄMNDENS BESLUT
Bygg- och miljönämnden
liknande
verksamhet

beslutar

att fastställa

avgifter

(2 01822088) efter uppräkning

produkter

(PKV). Ändringen

av avgiften

avseende

enligt prisindex

skall träda

Lag om tobak och andra
för kommunal

i kraft från och med 2021-01-01.

BAKGRUND
Enligt delegationsordningen

för nämnden

och taxebilagan

har bygg-och

miljönämnden

möjlighet att årligen räkna upp avgiften enligt prisindex för kommunala verksamheter
(PKV). Den 1 oktober

2020 anges PKV till 1,7 % för år 2021. Förslag på nya avgifter beskrivs

i tabell nedan.
Avgifter

tabell

Typ

Tidigare
av ift

Ny avgift

Beskrivning

Ansökan om stadigva-

10 500 kr

10 679kr

Avgift för kommunens

rande eller tillfälligt to—
bakstillstånd.
Anmälan om ändrin
Årlig tillsynsavgift
av—
seende försäljning av
tobak fr o m är 2020.
Ärlig tillsynsavgift
av—
seende försäljning av
elektroniska
cigaretter
och päfyllnadsbehållare
fr o m är 2020.
Ärlig tillsynsavgift
avseende försäljning av

sökande

4 200 kr
4 800 kr

4 271kr
4 882 kr

1 000 kr

1 017 kr

5 000 kr

5 085 kr

prövning av om

kan beviljas tobakstillstånd.

Anmälan om ändrin .
Årlig avgift för inre tillsyn samt tillsynsbesöki butiken, och eventuella
kontrollkö
.
Ärlig avgift för tillsynsbesök
i butiken,
och eventuella kontrollköp.

Årlig avgift för inre tillsyn samt tillsynsbesök i butiken, och eventuella

tobak samt elektro—
niska cigaretter och på-

ko ntrollköp. Detta vid försäljning av
både tobak och elektroniska cigaret-

fyllnadsbehållare

ter.

fr o m

år 2020.

Dokumenten

för taxorna

kommer

SALA KOMMUN

Postadress

Besöksadress

Org.nr

Box 304

Stora Torget

212000-2098

733

25

SALA

att uppdateras

i enlighet med beslutet.

Telefon
1

Exp.

0224—74 70 00 vx
E-post:

byggmiljo©salase

2 [2)
Dnr2020-1388,

MILIÖENHETEN

Helena

SALA HEBY

Lindström

miljöinspektör

KOPIA
Akten
TF miljöchef

SALA KOMMUN

Postadress

Besöksadress

Org.nr

Box 304

Stora Torget:

212000—2098

733 25 SALA

Exp.

Telefon

1

0224-74 70 00 vx
E-post:

byggmi1j0@sala.se

Emma
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SAIVIlVlANTRÄDESPROTOKOLL

SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-11-04
Plats och tid

Gemenskapen,

Beslutande

Se sidan

Rådhusgatan

4B, kl.08.00-09.00

2

Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Närvarande

representanter

Övriga deltagare
Utses

Erik Hamrin [M]

attjustera

Justeringens

plats

Underskrifter

och tid

Sekreterare

Kommunstyrelsens

///1//(1,

förvaltning

\,5//*

måndag den 9 november

{MM l/

2020 kl.15.00

Paragrafer

Ordförande

J Anders,Wig_elsbo (C)
.

Justerande

%///

r

/

AWNXWM/flwm

Erik flamrin

(M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet

är justerat,

justeringen

Organ

Krisledningsnämnden

Sa mmanträdesdatum

2020-11-04

Datum för anslags uppsättande

2020-11-09

Förvaringsplats

Kommunstyrelsens

för protokollet

har tillkännagivits

genom

anslag

Datum för anslags nedtagande

förvaltning

Underskrift

///’ /_//,rf'l; ( ri-r)///."%Åi/,L/fb/r'M/Ca

2020-12—01

8

SAM MANTRÄDESP ROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020—11-04

Närvarolista
Beslutande

Anders Wigelsbo

Ledamöter

(C)

Erik Hamrin (M)
Sture Johansson (C)
Ulrika Spårebo (S), deltar på distans
Glenn Andersson

Tjänstgörande

(S), deltar på distans

ersättare

Närvarandeersättare

Elisabet Pettersson

(C), deltar på distans

Hanna Westman (SBÄ)
Magnus Edman (SD)
Viktor
Närvaranderepresentanter

Kärvinge

(S)

Mona Johansson (L)
Magnus Holm (KD)
Ingela Kilholm

Lindström

Johanna Ritvadotter

Övrigadeltagare

Rickert Olzon, beredskapssamordnare,
Christofer
Daniel

Berg, enhetschef

Holmvin,

'

sign

kommunsekreterare

Utdragsbestyrkande

/,////

deltar på distans

kommunikationsenheten

kommunchef

Malin Selldén Wahlman,

Justerandes

(MP)

(V)

2 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

3‘4)

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-11-04
0

n

Innehallsfortecknlng
§8

Justerandes

Information

sign

crt»%

.

om Sala kommuns

arbete för att hantera

Utdragsbestyrkande

den pågående coronapandemin

..................................

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

4‘4)

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

SA LA
KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020—11-04

Dnr 2020/4
§8

Information
om Sala kommuns
gående coronapandemin

arbete för att hantera

Beredning
Kommunchef
Daniel Holmvin och beredskapssamordnare
Rickert
gesrapport
om vidtagna och planerade
åtgärder i kommunen.
Yrkanden
Anders

Wigelsbo

(C) yrkar

att krisledningsnämnden
a_tt lägga lägesrapporten

beslutar
till handlingarna.

BESLUT
Krisledningsnämnden
a_tt lägga lägesrapporten

Justerandes

sign

tll-U %?

beslutar
till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

den på-

Olzon, ger en la-

1 (4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-11-17
Plats och tid

Gemenskapen,

Beslutande

Se sidan 2

4B,k1.09.00-10.00

Rådhusgatan

Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Nä rva rande ersätta re
Närvarande

representanter

Övriga deltaga re
Utses

Sture Johansson (C)

attjustera

Justeringens

plats och tid

Sekreterare

Underskrifter

Paragrafer

!
v

Mali
Ordförande

Wahlman

Selldén

5-4

(C)

(Anders Wigelsbo
Justerande

‘f’JM/wwz/‘w

Sym

Sture Johangson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet

justeringen

ärjusterat,

Organ

Krisledningsnämnden

Sa mmanträdesdatum

2020-11-17

Datum för anslags uppsättande

2020—11-17

Förvaringsplats

för

protokollet

har tillkännagivits

genom

anslag

Datum för anslags nedtagande

Kommunstyrelsens

förvaltning

Underskrift

”Ma/4a

/{2//(o(1/0 H/L/(K/é/M/A»

2020-12-09

9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

,SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020—11—17

Närvarolista
(C)

Anders Wigelsbo

Beslutande
Ledamöter

Erik Hamrin

(M),deltar på distans

Sture Johansson (C)
deltar på distans
Ulrika Spårebo (S),

Tjänstgörande

Glenn Andersson

deltar på distans
(S),

Hanna Westman

deltar på distans
(SBÄ),

ersättare

Nä rva rande ersätta re

deltar på distans
Magnus Edman (SD),
deltar på distans
Camilla Runerås (S),
Viktor Kärvinge
Närvarande

deltar på distans
(S),

deltar på distans
Mona Johansson (L),

representanter

deltar på distans
Magnus Holm (KD),
Ingela Kilholm

(MP),deltar på distans
deltar på distans
(V),

Lindström

Johanna Ritvadotter

Rickert Olzon, beredskapssamordnare,

Övriga deltagare

Ingrid Strandman,

socialchef,

deltar på distans

deltar på distans

Daniel Holmvin, kommunchef, deltar på distans
Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes

m

Utdragsbestyrkande

sign

%
l .

2 (4)

SAMIVIANTRÄDESP
ROTOKOLL
)
62‘
SALA

3(4)

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-11-17
0

..

Innehallsfortecknmg
§ 9

Justerandes

sign

Information

_,

/7

.

om Sala kommuns

arbete

för att hantera

Utdragsbestyrkande

den pågående coronapandemin

..................................

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SALA

4(4)

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020—11—17

Dnr2020/4
§9

Information
om Sala kommuns
gående coronapandemin

arbete för att hantera den på-

Beredning
Beredskapssamordnare
Rickert Olzon, ger en lägesrapport
rade åtgärder i kommunen.
Socialchef Ingrid Strandman informerar
gärder inom Vård och omsorg.

om läget och om vidtagna och planerad åt-

Yrkanden
Anders Wigelsbo

[C) yrkar

att krisledningsnämnden

beslutar

att lägga lägesrapporterna

till handlingarna.

BESLUT
Krisledningsnämnden

beslutar

a_tt lägga lägesrapporterna

Justerandes

sign

Kw

om vidtagna och plane-

till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

rm

t'kntiiiu,

v .)..(3,

Jill-1.41)”

l/l

1(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

”3-

SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-12-02
Plats och tid

Gemenskapen,

Beslutande

Se sidan

4B, kl.08.00-08.50

Rådhusgatan

2

Ledamöter

Tjänstgörande

ersättare

Närvarande

ersättare

Närvarande

representanter

Övriga deltagare

Utsesattjustera

Ulrika Spårebo (S]

Justeringens plats och tid

Måndag

Underskrifter

Wégg

Sekreterare

Mal '
Ordförande

2020, kommunstyrelsens

förvaltning

%MMMN

elldén

Paragrafer

10

Wahlman

.

' Anders
Justerande

den 7 december

QM

Wigelsbo
bad,,

(C)

?

k

Ulrika Spårebo

(S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet

är justerat,

Organ

Krisledningsnämnden

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Datum för anslags uppsättande

2020—12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens

justeringen

har tillkännagivits

genom

Datum för anslags nedtagande
förvaltning

Underskrift

{/w

anslag

WWW/A
lng/LÅN

2020-12-3

1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

' SALA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Närvarolista
Anders Wigelsbo

Beslutande
Ledamöter

Erik Hamrin

(C)

(M),
deltar på distans

Sture Johansson (C),
deltar på distans
Ulrika Spårebo (S),
deltar på distans

(S),
deltar på distans

Glenn Andersson
Tjänstgörande

Närvarande

ersättare

ersätta re

Elisabet

Pettersson,

deltar

på distans

Hanna Westman, deltar på distans
Magnus Edman (SD),
deltar på distans

Närvarande

representanter

Camilla Runerås

(S),
deltar på distans

Viktor Kärvinge

(S),
deltar på distans

Magnus Holm (KD),
deltar på distans
Ingela Kilholm

(MP),deltar på distans
(V),
deltar på distans

Lindström

Johanna Ritvadotter

Rickert Olzon, beredskapssamordnare,

Övriga deltaga re

Annica Åkerblom,

näringslivschef,

Henric Sjöblom, biträdande
Daniel Holmvin,

deltar på distans

deltar på distans

skolchef, deltar på distans

kommunchef

Malin Selldén Wahlman, kommunsekreterare

Justerandes

sign

Utdragsbestyrkande

\LS

2 (4)

""

SAMIVIANTRÄDESPROTOKOLL

3‘4’

SA LA

KRISLEDNINGSNÄMNDEN

KOMMUN

Sammanträdesdatum

2020-12-02

Innehållsförteckning
§ 10

Justerandes

sign

Information

cmkw

om Sala kommuns

arbete för att hantera

Utdragsbestyrkande

den pågående coronapandemin

..................................

4

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

» SALA
KOMMUN

4(4)

KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

2020-12—02
Dnr 2020/4

§10

Information

om Sala kommuns

arbete

för att hantera

den på-

gående coronapandemin
Beredning
Kommunchef

gesrapport

Daniel

Holmvin

om vidtagna

Annica Åkerblom,

och beredskapssamordnare

och planerade

näringslivschef,

Henric Sjöblom, biträdande
Västmanland.

åtgärder

informerar

skolchef,

BESLUT
Krisledningsnämnden
att lägga lägesrapporterna

Justerandes

(l

sign

beslutar
till handlingarna.

Utdragsbestyrkande

[1/5

Olzon,

om läget för näringslivet

visar statistik

Yrkanden
Anders Wigelsbo (C) yrkar
att krisledningsnämnden
beslutar
& lägga lägesrapporterna
till handlingarna.

Rickert

ger en lä-

i kommunen.

för arbetsmarknaden

i Sala.
i Sala och

