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Anmälan av ny ledamot/ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige

Länsstyrelsen utser ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med
den 17januari 2018 till och med den 14oktober 2018.

Parti: Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
Ny ledamot: Anette Bagger
Ny ersättare: Pentti Lahtinen
Avgången ledamot: Tommy Sunvisson

Parti: Arbetarepartiet- Socialdemokraterna
Ny ersättare: Yvonne Ladman
Avgången ledamot: Erik Söderkvist

Justerandes s n. Utdragsbestyrkande
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Allmänhetens frågestund

Inga frågor ställs vid dagens sammanträde.
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§1

Sammanträdesprotokoll
2018-03-05 Sid. 4

Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2078

Närvarande ledamöter — upprop

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

Ledamöter Närvaro — — Notering

5 Lena Lovn-Roln x — - —

L Carina $indor x — - —

5 Lars Andersson x — - —

OB Angelique Nyström x — - —

5 Yvonne Krusell-Neld x - —

L Anna-Lena Lundén x

V Fredrik Skog x

SD Petri Oj ala

5 Tony Bölja

C Helena Norrby x - - —

5 Roger Ingvarsson

L Jan Lejon

M Staffan Strid x — - -

5 Aneth Arvidsson x — - -

L Laila Kvameå

S Cecilia Karlsson x — -

L Susanne Karlsson x — - -

V Helena Cederberg x — - -

SD Therese Lövdahi

5 Charlotte Jansson x — - -

L Vanja Leneklint

5 Klaus Jesse x — - -

MP Sheila Imamovic Skog x — - -

C Rolf Andersson x — - -

5 Kerstin Delfaik
L Elisabeth Åberg x — - -

S Anette Bagger x — — -

M BoÖberg x — — -

L Tobias Jarstorp x — — -

5 Gabriel Andersson

L WarjaRafilc x — — -
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Skinnskattebergs kommunfullmäktige 2014-2078

Tjänstgörande ersättare — upprop

Ersättare Närvaro — Notering

5 Monica Ladhman x - — Tjänstgör för Tony Bölja (5)
S Elof Engman x Tjänstgör för Roger Ingvarsson

(5)

5 Marie Karlsson
5 Barbro Andersson Nyman

5 Pentti Lahtinen x - — Tjänstgör för Cecilia Karlsson (5)
S Yvonne Ladman
L Kristina Bergstedt - — —

L Aina Ek x - - — Tjänstgör för Laila Kvameå (L)
L Eva Turén x - Tjänstgör för Jan Lejon (L)

OB Patric Gålbom

L Helene Jarno

OB Christine Bagger
- —

V Anna Werner

OB Johan Hådén* x - — Tjänstgör för Petri Oj ala (SD)
SD Pentti Hevasaho*
C Sonja Råberg

— —

C Gunilla Persson
M Pemilla Danielsson
M Sture Bäcldund

MP Bertil Skog
MP Kent Abrahamsson

*Båda är ersättare för Petri Ojala
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§2 Dnr: 2017.1350.106

Norra Västmanlands samordningsförbund- delårsrapport jan-aug
2077

Norra Västmanlands samordningsförbund har inkommit med en delårsrapport för perioden
januari till augusti 2017. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-11-20, § 213, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

Komniunstyrelsen beslutade 2017-12-12, § 231, enligt vård- oh omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige

godkänna rapporten
att lägga rapporten till handlingarna

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C).

Helena Norrby (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

g godkänna rapporten

att lägga rapporten till handlingarna



Skinnskatteb
Iufl
Kommunfullmäktige

Sammanträdesprotokol 1
2018-03-05 Sid. 7

§3 Dnr 2017.1303.106

Delårsrapport per 201 7-08-31 för Norra Västmanlands
Utbi Idn ingsförbund

Delårsbokslut per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund har upprättats
och ska godkännas av kommunfu11miktige.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2017-11-22, § 144, föreslå kommunfullmäktige
att godkänna delårsrapport per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

notera revisorernas synpunkter

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-12, § 230, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att godkänna delårsrapport per 2017-08-3 1 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund
att notera revisorernas synpunkter

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S).

Aneth Arvidsson (5) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att godkänna delårsrapport per 2017-08-31 för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

att notera revisorernas synpunkter
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§ 4 Dnr 2018.0057. 101

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige beslutade 2017-02-13, § 8, Förändring av del politiska
organisationen och förvaltningsorganisationen:
att kommunstyrelsens storlek minskas till 11+11 från och med 2019-01-01
att utskottens storlek minskas till 3+2 ledamöter, förutom ledningsutskottet som behåller
5+2 ledamöter från och med 2019-01-01
att ärenden rörande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, flyttar från
ledningsutskottet till barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01

reglemente, arbetsordning och delegationsordning för kommunstyrelsen uppdateras och
beslutas av kommunfullmäktige senast i juni år 201$

Förvaltningen har upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen.
Upprättat förslag till reviderat reglemente föreslås i enlighet med kommunfullmäktiges
beslut 2017-02-13, § 8 att träde i kraft först 2019-01-01. De ändringar som förvaltningen
föreslår är gulmarkerade. Förvaltningen föreslår att reglementet ändras på följande
punkter.

- § 14 ändras från kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare till
kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare.

- § 2$ ändras från utskotten består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare till
ledningsutskottet består av 5 ordinarie ledamöter och 2 ersättare samt resterade utskott
består av 3 ordinarie ledamöter och 2 ersättare.

Förvaltningen gör bedömningen att kommunfullmäktiges beslut gällande att ärenden
rörande Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, flyttar från ledningsutskottet till
barn- och utbildningsutskottet från och med 2019-01-01 ej har bärighet på reglemente eller
arbetsordning för kommunstyrelsen. Varför dessa ej behöver revideras i detta avseende. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 13, föreslå kommunfullmäktige

anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kornmunstyrelsen
att upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen gäller från och med
2019-01-01

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13, § 9, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 4 forts.

att upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen gäller från och med
2019-01-01

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

Carina Såndor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

g anta upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen

att upprättat förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen gäller från och med
2019-01-01
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§ 5 Dnr: 2017.1323.779

Överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna
i Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning
från hälso- och sjukvården

Den 1januari 2018 träder Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-
och sjukvård i kraft. En överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland finns upprättad. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Vård- och omsorgsutskottet beslutade 2017-11-20, § 211, föreslå konmiunfullmäktige
att anta upprättad överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan förtrygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvården
att överenskommelsen skall börja gälla från och med 2018-01-01

Kommunstyrelsen beslutade 20 17-12-12, § 234, enligt vård- och omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunfullmäktige
att anta upprättad överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvården
att överenskommelsen skall börja gälla från och med 2018-01-01

1 ärendet yttrar sig Helena Norrby (C), Lena Lovén-Rolén (5) och Carina Såndor (L).

Helena Norrby (C), Lena Lovén-Rolén (5) och Carina Såndor (L) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

att anta upprättad överenskommelse mellan Region Västmanland och kommunerna i
Västmanland om samverkan för trygg och effektiv utskrivning från hälso- och sjukvården

att överenskommelsen skall börja gälla från och med 2018-01-01

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 6 Dnr 2018.0049.101

Avtal om samverkan för räddningstjänst mellan Mälardalens
Brand- och Räddningsförbund och Skinnskattebergs kommun

Detta avtal mellan Sldnnskattebergs Kommun och MBR (Mälardalens Räddningstjänst
Förbund som är Västerås, Surahammar och Hallstahammars Kommuner) är ett led av en
utredning som VKL gjort som kallas “Överenskommelse Räddningstjänstsamverkan inom

Västmanland” Som antogs i KF 2017-10-02 (Dnr: 2017.0331,106)

Styrelsen i VKL har låtit belysa två alternativa utvecklingar mellan räddningstjänsterna i
Västmanland i en tidigare utredning:
1. Hålla ihop länet, samverkan ska ske inom länet samt med några angränsande
kommuner.
2. Stödja nuvarande samverkansinriktningar.

Inriktningen är att stödja nuvarande samverkansinriktningar. Det kommer att innebära att
fyra starka räddningstjänstorganisationer och Skinnskatteberg kommer att gränsa till
varandra inom Västmanland. VKL ser därmed ett behov av att upprätta ett avtal mellan
parterna som stödjer en effektiv samverkan vid en händelse i det geografiska gränslandet
mellan räddningstjänsterna och har anlitat Prospero för att driva framtagningen av ett
sådant avtal. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Ledningsutskottet beslutade 2018-01-24, § 3, föreslå kommunfullmäktige

ge räddningschefen mandat att teckna avtalet med MBR

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13, § 15, enligt ledningsutskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige
att ge räddningschefen mandat att teckna avtalet med MBR

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L).

Carina Sndor (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

c%L V
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§ 6 forts.

att ge räddningschefen mandat att teckna avtalet med MBR

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

J\JvL fr
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§ 7 Dnr. 2017.1522.101

Policy Huskurage

En förfrågan inkom 171110, från Roger Englund samordnare, Norbergs kommun, gällande
upprättandet av en policy för Huskurage inom kommunens fastighetsbestånd. En
tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 9, föreslå kommunfullmäktige
att anta policyn
g ge kommunstyrelsen i uppdrag att sprida policyn i kommunens bostadsfastigheter

Kommunstyrelsen beslutade 20 18-02-13, § 19, enligt itekniska utskottets förslag föreslå
kommunfullmäktige

anta policyn
ge kommunstyrelsen i uppdrag att sprida policyn i kommunens bostadsfastigheter

1 ärendet yttrar sig Carina Sndor (L) och Lena Lovén-Roln tS).

Carina Sndor (L) och Lena Lovén-Rolén (5) yrkar bifall till komrnunstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

anta policyn

ge kommunstyrelsen i uppdrag att sprida policyn i kommunens bostadsfastigheter
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§ 8 Dnr. 2018.0126.101

Överföring av investeringsmedel från 2077 till 2018

Budgeterade investeringar som ej har upparbetats för Sektor Teknik & Service under 2017,
behövs under 2018. Behov av investeringsmedel har inte minskat, anledningen till
överskottet var brist på personella resurser tidvis under året. Sektorn begär härmed att
överskottet får flyttas med till 2018. En tjänsteskrivelse i ärendet finns upprättad.

Tidigare behandling av ärendet
Tekniska utskottet beslutade 2018-01-26, § 12, föreslå kommunfullmäktige
att överföra ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017 till år 2018

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13, § 21, enligt tekniska utskottets förslag förslå
kommunfullmäktige
att överföra ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017 till år 2018

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag

överföra ej utnyttjade investeringsmedel från år 2017 till år 201$

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
1J
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§ 9 Dnr2018.0l$2.101

Svar på interpellation angående Masmästarbos lekplats

Sheila linamovic Skog (MP) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående Masmästarbos lekplats.

Enligt Arbetsordning för kommunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun ska en
interpellation som lämnats in minst två veckor före ett sammanträde besvaras på
sammanträdet. Skriftligt svar lämnas på sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Sheila Imamovic Skog (MP), Carina Sndor (L) och Johan Hådén
(OB).

Sheila Imamovic Skog (MP) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Carina Sändor (L), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen. Skriftligt svar
bifogas protokollet.

En ingående diskussion sker.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 10 Dnr2018.0163.lOl

Svar på interpellation angående hur kommunens ledning
kommunicerat med VL:s ledning när det gäller ändring av
tidtabeller

Yvonne Krusell Neld (5) har inkommit med en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande angående hur kommunens ledning kommunicerat med VL:s ledning när det
gäller ändring av tidtabeller.

Enligt Arbetsordning för konmiunfullmäktige i Skinnskattebergs kommun ska en
interpellation som lämnats in minst två veckor före ett sammanträde besvaras på
sammanträdet. Skriftligt svar lämnas på sammanträdet.

1 ärendet yttrar sig Yvonne Krusell-Neld (S), Carina Sändor (L) och Lena Lovén-Rolén
(S).

Yvonne Krusell-Neld (5) ställer interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Carina Sändor (L), kommunstyrelsens ordförande, besvarar interpellationen. Skriftligt svar
bifogas protokollet.

En ingående diskussion sker.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ il

Interpellationer och frågor

Regler för interpellationer och frågor finns i Arbetsordningen för kommunfullmäktige
2014-09-08, § 21.

1 ärendet yttrar sig Aneth Arvidsson (S) och Carina Såndor (L).

Aneth Arvidsson (S) ställer enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande. Skriftlig fråga
bifogas protokollet.

Carina Sndor (L), kommunstyrelsens ordförande, besvarar frågan.

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

W
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§ 12 Dnr2018.0077.101

Medborgarförsiag angående instaiiaton av ladd stolpe för
eldrivna bilar

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Anders Nordenbris.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

fr
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§ 13 Dnr2Ol8.0091.101

Medborgarförslag angående samfälligheten eller vägföreningen
Riddarhyttan, Skinnskatteberg

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Elof Engman.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige
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§ 14 Dur 2018.1481.101

Medborgarförslag angående säkrare gång- och cykelvägar

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från David Hildingstam.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige
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§ 15 Dnr2Ol8.0148.101

Medborgarförslag angående att Skinnskattebergs kommun ska
låta alla de som blivit 18 år, oavsett ålderuppskrivning — utan att
ha fått sitt asylärende provat — få bo kvar i Skinnskatteberg på
kommunens bekostnad

Ett medborgarförslag i rubricerat ärende har inkommit från Karin Öhrström.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna medborgarförslaget till komniunstyrelsen för beslut och delgivning till
kommunfullmäktige

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

e_
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§ 16 Dur 2018.0223.101

Motion angående Riddarhyttans Skola

En motion i rubricerat ärendet har inkommit från Aneth Arvidsson (S), Roger Ingvarsson
($) och Elof Engman (S).

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

N<_
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§ 17 Dnr 2018.

Entlediganden

2018.0 140. 101
Laila Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L) har inkommit med begäran om entledigande från
uppdraget som ordinarie i kommunfullmäktige, ordinarie ledamot i kommunstyrelsen samt
ersättare i ledningsutskottet.

Kommunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning.

Koinmunfullmäktige har att entlediga henne från uppdraget som ordinarie ledamot i
kornmunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har att entlediga henne fråh uppdraget som ersättare i
ledningsutskottet.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

entlediga Laila Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L) från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunfullmäktige och hos Länsstyrelsen begära ny röstsammanräkning

entlediga Laila Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L) från uppdraget som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen

att entlediga Laila Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L) från uppdraget som ersättare i
ledningsutskottet

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 18 Dnr 2018.

Val till förtroendeuppdrag

2018.0140.101
Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ordinarie ledamot i
kommunstyrelsen efter Laila Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L)

20 18.0 188. 101
Kornrnunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ersättare i direktionen för
VafabMiljö efter Tommy Sunvisson (S).

2018.0189. 101
Kommunfullmäktige ska förrätta val till uppdrag som ombud och ersättare till årsstämman
för kommunassurans syd försäkrings AB.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

att välja Vanja Leneklint (L) till uppdrag som ordinarie ledamot i kommunstyrelsen efter
Laila Kvarneå (tidigare Jarstorp) (L)

att välja Pentti Lahtinen (5) till uppdrag som ersättare i direktionen för VafabMiljö efter
Tommy Sunvisson (5)

att välja Helena Norrby (C) till uppdrag som ombud till årsstämman för kommunassurans
syd försäkrings AB samt att välja Lena Lovén-Rolén (5) som ersättare till årsstämman för
kommunassurans syd försäkrings AB

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
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§ 19

Delgivningar

2018-01-15
Norra Västmanlands Samordningsförbund
Protokoll 2017-10-26

2018-02-08
förbundsdirektionen för Norra Västmanlands Utbildningsförbund
Protokoll 2018-01-29

2017-12-11
Västmanland-Dalarna Lönenämnd
Protokoll 20 17-1 1-23

2017-12-19
Kommunstyrelsen
Protokoll 2017-12-12

2018-02-16
Kommunstyrelsen
Protokoll 2018-02-13

2017-12-11
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 20 17-12-06

2018-01-31
Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll 2018-01-25

2017-10-27
Valnämnden
Protokoll 2017-10-20

20 17-12-18
Valnämnden
Protokoll 2017-12-08

20 18-02-08
Valnämnden
Protokoll 2018-02-02

2018-02- 16
Kollektivtrafikmyndigheten
Taxemeddelande, information från Kollektivtrafikförvaltningen



S km nbs
kommun Sammanträdesprotokoll
Kommunfullmäktige 2018-03-05 Sid. 26

§ 19 forts.

Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige är redo att gå till beslut och
finner frågan med ja besvarad.

Kommunfullmäktige beslutar

g lägga delgivningarna till handlingarna

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande
-
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Diarienummer
2018.0182.101

201 8-03-02

Svar på interpellation angående
Masmästarbos lekplats

Sheila 1. Skog (mp) har i interpellation skrivit till kommunstyrelsens ordförande
angående Masmästarbos lekplats och utemiljö. Sheila menar att lekplatsen och
utemiljön är i oacceptabett skick och undrar “När tänker Ni vidta åtgärder?”.

Svaret finns delvis redan 1 interpellationen, dvs, de politiska besluten är tagna och medel
är avsatta för att rusta upp lekplatsen. Däremot har besluten inte verkställts, vilket
givetvis inte är bra. Men, åtgärder är vidtagna för att det inte ska bli ytterligare
fördröjningar under innevarande år.

Masmästarbos lekplats var planerad att färdigställas under 2017, men blev försenad på
grund av att tekniska avdelningen, som med egen personal skulle genomföra
underhållet, inte hann med arbetet. Ombyggnationen är prioriterad och kommer utföras
så snart det är möjligt i vår. för att säkerställa detta, anlitas en extern entreprenör.

Många positiva förändringar kommer ske. “På lekplatsen kommer större delen av
faligruset att bytas ut mot gummiplattor. Ny sandlåda med tilLhörande solskydd kommer
att monteras. Ett nytt större lekhus monteras tillsammans med 1-3 stycken gungdjur. Ny
gungställning ersätter den gamla gungställningen i trä. Ett nytt staket monteras runt
gungställningen. Den gamla rutschbanan i slänten ersätts med en trätrappa med räcke.”,
enligt insatta tjänstepersoner.

När det gäller ett tak för vagnar så diskuteras olika lösningar på takkonstruktioner.
Något slutgiltigt genomförbart förslag finns ännu inte. Detta arbete fortskrider och
förhoppningsvis kan ett genomförbart förslag på tak till barnvagnar komma tiLl stånd
under 2018.

t:
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Carina Såndor
Kommunstyrelsens ordförande

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro Bankgiro
Box 101 Kyrkvgen 7 0222450 00 0222-450 90 1 47 30-6 813-2227
739 22 SKINNSKAUEBERG
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Diarienummer
2018.0163.101

2018-03-02

Svar på interpellation angående hur kommunens
ledning kommunicerat med VL:s ledning när det
gäller ändring av tidtabeller

Yvonne Krusell Neld ts) har i interpellation ställt en fråga till kommunledningen,
angående hur VL har kommunicerat busstrafikens försämringar till kommunledningen
och hur kommunens ledning agerat för att få så bra kollektivtrafikförbindelser som
möjligt.

Jag håller med Yvonne om att det är sorgligt att Kollektivtrafikmyndigheten, via VL,
försvårar för medborgare som vill åka kollektivt. Hade kommunen känt till
vintertidtabellens försämringar, hade vi naturligtvis agerat. Kommunen och dess ledning
försöker alltid agera för att få så bra kollektivtrafikförbindelser som möjligt, både vid
möten och i kommunens remissyttranden.

Kommunen har kontinuerligt träffar med Kollektivtrafikförvaltningen och
myndighetens ordförande, dels genom länsdeissamråd, dels genom att berörda
tjänstepersoner träffas. Under förra året var även representanter för VL (Västmanlands
Lokaltrafik) med.

Det senaste länsdelssamrådet, där kommunledningen var med, var den 2$ september
2017. Då kommunicerades inga nya tider. Inte heller vid senare möten under året har
kommunen delgetts information om försämringarna. Den nya tidtabellsändringen blev
således en överraskning för oss alla. Det som dock alltid framkommer vi möten med
Kollektivtrafikförvaltningen, är att tidtabellerna för buss på stomlinjerna (buss 500 och
550) justeras för att bättre passa tågtiderna. Detta sägs varje gång en ny tidtabell ska tas
fram och då säger alltid kommunen att vi inte vill ha försämringar.

Carina Sändor
Kommunstyrelsens ordförande

Kommentarer från Kollektivtrafikmyndigheten kring buss 81, 500 och 550
Direktiven från VL är att buss $1 från Sldnnskatteberg till Riddarhyttan i samtrafik inte ska vänta mer är
5 min.

Vad gäller buss 550 och tåg till Stockholm gör SJ bedömningen att det räcker med 5 min mellan ankomst
och avgång. Buss 550 från Skinnskatteberg ankommer till Köpings Central nära perrongen och då borde 6
min vara tillräckligt.

Vad gäller väntetiden mellan buss 550 och 500, kan 1,5 timmars väntetid förekomma på ett fåtal turer på
stomlinjen, eftersom justering gjorts för att bättre passa tågtiderna. Normalt ligger väntetiden för buss 550
och buss 500 på mellan 11-50 min.

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Plusgiro Bankgiro
Box 101 Kyrkvägen 7 0222-450 00 0222-45090 1 4730-6 813-2227
739 22 SKINNSKAUEBERG



En fråga under § 12 på Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 5 mars.

En fråga till Kommunstyrelsens ordförande.

Det har kommit en ny Kommunallag from januari 2018

När har ni i styrande majoritet, Alliansen planerat att informera/utbilda oss valda politikerna i

Skinnskattebergs Kommun vad den innehåller och innebär för oss.

Aneth Arvidsson

Ledamot i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna



$kinnskattebetgs kommun
Motion angående Riddarhyttans Skola 2018 -03- 05

Skinnskattebergs kommuns övergripande mål är att få fler invånare och då naturligtvis även

barn. Vi vill ju också att hela kommunen ska leva. För att kunna få människor att vilja och

kunna flytta till vår kommun så behövs både bostäder, förskolor och skolor.

Kommunen är nu en glädjande situation där det har fötts många barn i vår lilla kommun.

1 ex så är det nästan 60 st 6-åringar som ska börja förskoleklass nu till hösten 2018. Och det

ser liknande ut de kommande åren, vilket medfört ex 3 förskoleklasser, tre klasser i

respektive årskurs framöver. Alltså tre 1:or. Året därpå tre 1:or och tre 2:or osv. Med

information om att Köpings kommun och skolan i Kolsva har svårt att ta emot elever från

andra kommuner och då vår södra kommundel kan detta innebära att dessa elever

eventuellt kommer att gå i skolan inom vår kommun.

Vår enda skola som används idag är Klockarbergskolan och redan nu är det brist på lokaler

där.

Därför föreslår vi:

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att öppna Riddarhyttans

skola till att börja med fr o m förskoleklass och åk 1 för barn från Riddarhyttan men

även från andra närliggande ytterområden.

• att kommunstyrelsen får i uppdarg att ta fram förslag om att vartefter fortsätta

kunna ha förskloleklass, lågstadie och mellanstadie undervisning i Ridarhyttans skola

(alternativ tom 5:e klass)

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda konsekvenserna vad detta innebär för

skolskjutsar.

• att kommunsstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att även ha

fritidsverksamhet vid Riddarhyttans skola.

• att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram kostnadskalkyl för att öppna

Riddarhyttans skola och jämförbar kalkyl för att anpassa lokaler i Klockarbergsskolan

Riddarhyttan 2018-03-05

Aneth Arvidsson Roger lngvarsson Elof Engman

Full m ä kti el ed a möter.


