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Skinnskattebergs kommun  
på Facebook

Kulturriket i Bergslagen

På Skinnskattebergs kommuns hemsida  
hittar du uppdaterad information om  

Covid-19, Coronaviruset och information från  
Skinnskattebergs kommun.  

 
Besök  

www.skinnskatteberg.se  
för mer information! 

COVID-19
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Öppettider 
kommunhuset 
Måndag-Torsdag
Maanantai-Torstai
kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00
klo. 08:00-12:00, 13:00-16:00 
Fredag
Perjantai
kl. 08:00-12:00
klo. 08:00-12:00 
 
Lunchstängt: 12:00-13:00
Lounas: 12:00-13:00 

Postadress
Postiosoite
Skinnskattebergs kommun 
Box 101 
739 22 Skinnskatteberg 
Besöksadress 
Käyntiosoite 
Kyrkvägen 7

Växel/Vaihde 0222 - 51 55 00 
Fax/Faksi 0222 - 100 95
 
Övrig tid är du välkommen vid tidsbokning med 
respektive personal. Vid frågor kontakta 
kommunens växel på 0222 - 51 55 00. 
 
Muina aikoina olette tervetulleita ajanvarauksella 
vastavien henkilökunnan kanssa. Jos on kysyttävää, 
ota yhteyttä Skinnskattebergin kunnan  
vaihteeseen 0222 - 51 55 00.

Exempel annonspriser exkl. moms  
Annonspriser från 1 januari 2018

  Företag Föreningar 
Halvsida            2160:- 720:-  
Kvartssida         1140:- 420:-  
1/8-dels sida  720:-  300:- 

Format (höjd x bredd) 
Helsida: 233x165  Halvsida, stående: 233x80    
Halvsida, liggande: 113x165  Kvartssida: 113x80

Nya företag och föreningar får en annons (storlek beroende på  
utrymme) gratis i samband med starten.

Nästa manusstopp - den 10 januari 
Nästa utdelningsdag - den 31 januari

0222:ans redaktion: 
Malin Friback, redaktör och kommunikatör 
 
Adress:  0222:an, Box 101 
  739 22 Skinnskatteberg 
tfn:  0222 - 51 56 91 
e-post:   0222@skinnskatteberg.se

Ställföreträdande utgivare: Malin Friback

0222:an utkommer med 10 nummer/år och delas ut till  
hushållen. Den finns även att hämta i kommunhusets reception,  
på biblioteket samt på webben: www.skinnskatteberg.se. 

Du kan prenumerera på 0222:an för 120:- om året - kontakta  
redaktionen. Redaktionen ansvarar inte för material som inte beställts.

Kulturriket i Bergslagen

Kommunhusets  
öppettider jul och nyår!
 
Kunnantalon 
aukioloajat joulu ja uusivuosi!

20/12 - 7/1, 08:00-12:00 
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Kommunalrådet har ordet

Lena Lovén Rolén 
Kommunalråd
0222-51 57 01

Hejsan!

Jag hoppas att ni alla har haft en lugn och fin jul, 
tillsammans med dom ni önskar. Tyvärr är julen inte 
bara glädjefylld, utan även sorg och saknad efter nära 
och kära som inte finns med oss längre. Julhelgen är 
också förknippat med psykisk ohälsa och missbruk 
för många familjer med tragiska konsekvenser. Låt 
oss aldrig blunda och stänga dörren om vi ser eller 
hör något som vi inte vill vara med om själva. Vi kan 
ringa, ringa på eller om man träffas fysiskt – fråga 
”finns det något jag kan göra för dig”? Vi vet att den 
frågan kan göra skillnad.

Nytt år nya möjligheter. 2021 har haft sina 
utmaningar på flera sätt för Skinnskattebergs 
kommun. Jag vill ge mitt största och varmaste 
tack till alla er som gör skillnad, ni som under året 
hjälpt till med att motverka smittspridning och 
ni som varje arbetsdag haft både munskydd och 
visir. Beundransvärt! Låt oss nu se framåt! Alla 
medarbetare i Skinnskattebergs kommun jobbar varje 
dag med att göra gott och skillnad för oss invånare, 
brukare, äldre i särskilda boenden, besökare m.fl. För 
att bli en attraktiv framtidskommun som även locka 
till inflyttande behöver vi alla hjälpas åt och vara 
som dom vi själva vill möta. Vi har mycket att vara 
tacksamma och glada för i Skinnskatteberg! Bra kan 
också bli bättre genom dialog, idéer som leder till 
utveckling. Föreningar, Allaktivitetshuset Sture m.fl. 
tar tacksamt emot engagemang. Detta motverkar även 
ensamhet, ingen ska behöva vara ofrivilligt ensamma 
i vår kommun! Vi kan mest och bäst tillsammans! 

Vad är på gång:
Bensinmacken i centrum får jag många frågor om. 
Jag håller med, det är en tråkig syn just nu. Vad gör 
då kommunen i nuläget: det förs dialog med ägaren, 
nu har även en kravställan med uppmaning om att 

städa upp/snygga till skickats, annars vite. Miljö-och 
byggnadsförvaltningen hanterar även ärendet kring 
om marken är förorenad. Detta utreds genom en 
provtagningsplan som är på gång.
 
Ärendet nybyggnation av brandstation 
återremitterades av kommunfullmäktige i november. 
Politiken är överens om att brandmannakåren ska ha 
och få en bra arbetsmiljö. Fortsättning följer.

Vita villan som ligger granne med ICA har 
kommunen köpt på exekutiv aktion. Anledningen 
är strategisk, tomten är detaljplanerad för 
flerfamiljshus. Tekniska förvaltningen hanterar ärendet 
fortsättningsvis.

Landshövding Minoo Akhtarzand har efter 6 år i 
Västmanland avslutat sitt uppdrag. Jag tillsammans 
med kommunfullmäktiges ordförande, Klaus 
Jesse, var närvarande vid Minoos avtackning. 
Landshövdingen har med ett fantastiskt engagemang 
och driv jobbat för utveckling och samverkan 
i hela regionen. Vi behöver än mer samarbete 
och samverkan, det är det som kommer att göra 
Skinnskatteberg starkare och utvecklas som den 
minsta kommun vi är i Västmanland.

Denna månad och nästkommande kommer politiken 
förhoppningsvis (pandemin avgör) att återuppta 
verksamhetsbesök. 

Som alltid, hör gärna av er, med förbättringsförslag, 
idéer eller annat.

Allt det bästa 
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Utställningar
3 januari - 28 januari
ABF:s målarcirkel ställer ut måleri.

Konsert
Fredag 7 januari 13.30
“Min barndoms jul & Bergslagsjul” ett 
visprogram med Bertil Olsson. Kom 
och lyssna, kom och sjung!

Tidskriftsförsäljning
10 januari - 21 januari
Tidskrifter årgång 2020 till försäljning. 
1 kr/tidskrift. Först till kvarn gäller!

Sagostund på Stacken
Tisdag  18 januari 10.30
Vi läser sagor på  
familje centralen Stacken.   
Tema: ”SOVA”.

Kafé Digi
Onsdag 12 januari 15.00-17.00
Onsdag 19 januari 15.00-17.00
Onsdag 26 januari 15.00-17.00

Kom igång med bibliotekets ljud
bok och ebokstjänst Biblio. Lär 
dig söka i vår  bibliotekskatalog 
och reservera böcker. Eller få till
gång till  biblio tekets egna filmtjänst 
 Cineasterna. Du  bestämmer vad du vill 
lära dig!  

Kafé Digi är en plats där vi lär oss till
sammans över en kopp kaffe. Inga för
kunskaper krävs. Ta med din telefon   
eller surfplatta.  
Ingen föranmälan!

Våra ordinarie öppettider
Måndag 12:0017:00
Tisdag  12:0017:00
Onsdag  12:0017:00
Torsdag  12:0017:00
Fredag  10:0015:00

Avvikande öppettider
Onsdag 5/1 10:0015:00
Torsdag 6/1 Stängt

Välkommen in!

Det händer i januari B
IBLIO

TEKET
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Information
Kulturriket i Bergslagen

Skinnskattebergs Kommun har påbörjat 
möjligheten för privatpersoner att mottaga 
elektroniska fakturor (E-faktura) som ett 
alternativ till pappersfakturan.

E-faktura är en elektronisk faktura som i 
stället för att skickas som en räkning till din 
postlåda skickas elektroniskt direkt till din 
internetbank. Räkningen visas på skärmen 
och du måste godkänna den innan den 
betalas via din bank på internet. Eftersom 
fakturan skickas direkt till din internetbank 
minimerar du risken att missa betalning vid 
exempelvis flytt eller resa. Fakturorna lagras 
sedan under en tid hos din internetbank. Det 
kostar inget att använda e-faktura.

Du kan anmäla om att få e-faktura via din 
internetbank. Om du vill ha hjälp att anmäla 
dig till e-faktura eller har några andra frågor 
kan du gärna kontakta oss på kommunen.

Vid frågor vänligen vänd Dig till:
Daniel Wångblad, Ekonomichef
0222-51 55 43

Pernilla Widjeskog 
Ekonom
0222-51 58 25

E-faktura för 
privatpersoner

Information till föräldrar med 
barn i förskola och fritidshem 
i Skinnskattebergs kommun

Från och med 1 januari 2022 kommer 
inkomsttaket i maxtaxan att höjas. Detta 
innebär att den högsta avgiftsnivån höjs från 1 
425 kr/mån till 1 572 kr/mån. 
Inkomsttaket för hushållets bruttoinkomst/mån 
höjs från 47 490 kr till 52 410 kr. Höjningen 
beror på att inkomsttaket indexerats.
 
Maxtaxa (fr o m 220101) 
högsta tak av den sammanlagda 
bruttoinkomsten för förskola
Barn 1 3% max 1 572 kr
Barn 2 2% max  1 048 kr
Barn 3  1% max    524 kr
Barn 4-  ingen avgift

högsta tak av den sammanlagda 
bruttoinkomsten för fritidshem
Barn 1 2% max   1 048 kr
Barn 2 1% max    524  kr
Barn 3  1% max    524  kr
Barn 4-  ingen avgift

Barn 1 är alltid det yngsta barnet.

För inkomst från 52 410 kr/mån och uppåt 
gäller maxbeloppet.
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Stacken
Familjecentral

Öppet: Tis, tors: 9.00 - 16:00, tfn. 0222-51 55 63 
Köpingsvägen 1, 739 31 Skinnskatteberg 

Stacken finns i vårdcentralbyggnaden intill BVC 

Vi samarbetar för att göra  
Stacken familjecentral möjlig!

Öppna förskolan är en mötesplats för föräldrar och 
barn 0-6år. VÄLKOMNA!

Tisdag 18/1 kl. 10:30:  
Sagostund och boktips med Isabelle från biblioteket.
Tema: SOVA

Torsdag 20/1 kl. 11:30: 
Sopplunch

Tisdag 25/1 kl. 09:00 - 12:00:  
STÄNGT pga. utbildning

Instagram:  
oppna_forskolan_stacken 
 

Information

Marnix Bijl 
Näringslivsutvecklare

0222-51 56 50

Det är i början av december jag skriver den här kolumnen 
medan du läser den i början av januari. Du förstår att det 
har med deadlines att göra i samband med produktionen av 
0222:an.  
Årsskiftet är ett bra tillfälle att titta tillbaka och framåt. Vad 
har händ 2021 när det gäller näringslivet? Bara ett axplock: 
workshops kring upphandling, lokala företagsträffar, en 
lyckad Julfrukost för företagare, många företagsbesök, 
informationsmöte kring installationen av fettavskiljare och 
start av en förstudie i samarbete med Skogsmästarskolan 
och stiftelsen Skog & trä. Kommunikationen med företagare 
intensifierades genom att skicka ut ett nyhetsmejl i slutet 
av varje månad. Att många vågar att starta eget bevisar 
siffran på 24 nystartade företag år 2021. Olika ämnen så 
som bowlinghallen, industritomter och företag som vill köpa 
mark och/eller bygga ut var också en del av min vardag som 
näringslivsutvecklare.   

Hur ser 2022 ut? Månadens Nyhetsmejl kommer att finnas 
kvar, precis som lokala företagsträffar, workshops, frukostar 
och företagsbesök. Förhoppningsvis kan vi verkställa en 
lösning kring bowlinghallen i början av det nya året. Det 
behövs. 

Men som sagt, när jag skriver det här är det fortfarande 2021 
och julledigheten ligger runt hörnet. Vad berättar jag då i 
januari om vad jag har gjort? Det blev i alla fall utflykter, god 
mat med vänner, julfilmer, mycket utomhus vinteraktiviteter 
– vi har fantastiska skidspår i Färna – och en bok som jag 
måste läsa färdigt. Bokens titel är ”Oändlighet i ett vass” av 
den spanska författaren Irene Vallejo. Boken fick ett grepp om 
mig från den allra första meningen och handlar om bokens 
historia. Som del av ett resesällskap som började år 300 före 
Kristus, letar vi efter böcker över en stor del av världen som 
sen ska levereras till världens största bibliotek i Alexandria. 
Biblioteket ska ha minst ett exemplar av varje bok som finns 
i världen. Vilket uppdrag! Under läsresan har jag redan träffat 
många kända historiska personer så som Aristoteles, Cleopatra 
och Napoleon. Jag kan varmt rekommendera boken. 

Nästa kolumn i 0222:an blir februari. 
Då mer om planer och specifika 
teman. Har du ett ämne du vill 
diskutera under tiden? Slå gärna en 
signal, då tar vi en kopp kaffe 
tillsammans.   

Näringslivet i  
Skinnskattebergs  
kommun
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Kulturriket i Bergslagen

Snöskottning i 
Skinnskatteberg
Efter samtal med entreprenörer och 
vägföreningarna i Skinnskattebergs 
kommun vill vi bara påminna 
bilister att ha plogbilarna i åtanke när 
ni parkerar.  
Tänk på hur ni parkerar bilarna så att 
både kommunen, entreprenörer och
vägföreningarna kommer fram och 
kan ploga ordentligt när snön lägger 
sig för allas vår säkerhet!

Information till dig 
som är kund hos 

Alltjänst 

Då vintern står för dörren och snön 
nalkas så får Du som tidigare eller 
framtida kund denna information.

Arbetsmarknadsenheten vill härigenom 
meddela att vi under kommande 
vintersäsong 2021-2022 har minskade 
förutsättningar som i sin tur kan påverka 
huruvida vi kan tillgodose behovet av 
snöskottning. Detta på grund av minskad 
personaltäthet inom vår verksamhet, 
Alltjänst. Vi kommer att göra allt vi kan 
för att tillgodose behovet av snöskottning 
utifrån rådande omständigheter. 

Hoppas att detta inte ställer till med allt för 
stora problem.

Med detta sagt så önskar vi på Alltjänst en 
trevlig vinter!

Varma hälsningar
Personalen vid Alltjänst

 
För beställning av tjänster ring:
Camilla 0222-51 56 55
Andreas  0222-51 56 16

Glöm inte att manusstopp för  
0222:an februari är den  

10 januari!

Kulturriket i Bergslagen
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Verksamheten omfattar tre huvudområden:
• Räddningstjänsten; Innefattar Räddningsuppdrag, 

övningar och tillsyn enl. Lagen om Skydd mot 
olyckor.

• I väntan på ambulans, (IVPA); Innefattar att korta 
av väntetiden mellan larm och ambulans på plats.

• Krisberedskap; innefattar säkerhetsskydd, 
civilt försvar, krishanteringsplan samt risk- och 
sårbarhetsanalysen (förnyas vart 4:e år). 

Inom sektorn pågår det verksamhet som framför allt får 
sin styrning via lagarna LSO och LEH. 
Räddningstjänsten styrs av Lagen om skydd mot 
olyckor (LSO) och övrig verksamhet med kris- och 
krigsberedskap av Lagen om kommuners och regioners 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap (LEH)
Samhällsskydd och beredskap (Figur 1) handlar om 
skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar 
som är en del av dagens totalförsvar. 
Kärnan är behovet att skydda vissa värden t.ex. 
Människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och 
dess demokratiska rättigheter mot oönskade händelser 
som kriser, extraordinära händelser, terrorism eller krig.
Förmågan som ska skapas handlar om att förebygga det 

som riskerar att inträffa och att hantera konsekvenserna 
av det som inträffar. 
Kommunens kris- och krigsberedskap utgår från ett 
geografiskt områdesansvar (Figur 2, se nästa sida) 
som finns i tre nivåer, lokalt (kommunerna), regionalt 
(länsstyrelserna) och nationellt (regeringen). 
I det geografiska områdesansvaret ingår bland annat att 
ge olika aktörer möjlighet att samordna sina åtgärder 
vid en samhällsstörning. Inom krisberedskapen har vi 
även tre principer som vi arbetar efter dessa är: 
Ansvarsprincipen som innebär att den som ansvarar 
för en verksamhet under normala förhållanden ska 

Figur 1

Djupdykning sektor 
Samhällsskydd och beredskap
I varje numer av 0222:an kommer vi under 2022 låta kommunens sektorer 
presentera sig lite närmare och belysa olika delar av deras arbete. 
Först ut är sektor Samhällsskydd och beredskap.
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Skinnskattebergs kommun är en egen kommun  
men är del i Räddningsregion Bergslagen – tillsammans för ett  
tryggare samhälle.
12 maj 2020 startade Räddningsregion Bergslagen (RRB), en ny  
gemensam operativ ledningsorganisation för räddningstjänsterna i  
Värmlands län, Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och 
Västmanland. Syftet med RRB är att åstadkomma mer effektiv  
användning av resurser och därmed större förmåga och uthållighet att 
genomföra räddningsinsatser.
En rad stora händelser de senaste åren har visat att svensk räddningstjänst 
behöver organisera sig i större enheter för att öka sin förmåga att  
genomföra räddningsinsatser. Räddningstjänsterna i Värmlands län,  
Örebro län och delar av Dalarna, Västra Götaland och Västmanland  
bildar nu därför en gemensam operativ ledningsorganisation.
Räddningsregion Bergslagen omfattar 42 kommuner (Figur 3) med 740 
000 invånare. I området finns 17 räddningstjänster med 110 styrkor/
stationer som årligen hanterar omkring 7 500 larm. Systemet bemannas 
gemensamt av de ingående räddningstjänsterna.
Varje räddningstjänst finns fortfarande kvar som egen organisation i sin 
kommun. Men det operativa samarbetet på ledningsnivå blir utökat och 
en integrerad del av varje räddningstjänst. Samarbete gällande  
räddningsledning och resurser.
I korthet innebär Räddningsregion Bergslagen ett nära samarbete när det 
gäller räddningsledning och  
användning av resurser som brandmän, fordon och  
materiel. Detta ger de ingående räddningstjänsterna bättre förutsättningar 
att 
• snabbt få mycket resurser till en olycksplats, 
• leda stora insatser samt 
• hantera samtidiga, komplexa och långvariga händelser

ha motsvarande ansvar under kris- och 
krigssituationer.
Likhetsprincipen innebär att en 
organisations verksamhet och lokalisering 
så långt som möjligt ska överensstämma i 
fred, kris och krig.
Närhetsprincipen innebär att en kris 
ska hanteras där den inträffar och av dem 
som är närmast berörda och ansvariga. 
Det är alltså i första hand den drabbade 
verksamheten i kommunen som leder och 
arbetar med insatsen.
För att bättre hantera dessa händelser 
arbetar kommunens beredskapssamordnare 
och säkerhetsskyddschef utifrån olika 
metoder med de olika kommunala 
verksamheterna och näringslivet. Dessa 
metoder är bl.a. kontinuitetshantering, 
säkerhetsskyddsanalys, risk- och 
sårbarhetsanalys samt utbildning och 
övning. Sektorn leder också arbetet med 
kommunens Tjänsteperson i beredskap 
kallad TiB. Under pandemin har även 
sektorn utgjort en del av kommunens stab.

Figur 2

Figur 3

Följ RRB på Twitter
Räddningsregion 
Bergslagen finn på 
Twitter. Syftet är att 
kunna få ut 
information om 
händelser inom 
räddningsregionen som 
har ett nyhetsvärde och 
bedöms som 
allmänintresse samt 
att, vid behov, få ut 
information om 
insatser som kan 
påverka omgivningen 
direkt eller indirekt.
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I Sverige finns ca 16 000 brandmän (kvinnor inräknat) 
ca 10 700 är deltidsanställd vilket innebär att  
deltidsbrandmannen är en bärande del av svensk  
räddningstjänst.

Vilka krav ställer vi för för att bli deltidsbrandman i 
Skinnskatteberg? 
Vi har inga andra krav än övriga landet, man ska vara 
över 18 år, vara frisk och ha god kondition. Därutöver 
ska man ha körkort B (C-kortet är bonus), ha ett  
godkännande från din arbetsgivare samt i normalfallet 
bo och arbeta så att man kan ta dig till brandstationen 
inom 3–4 minuter.

Rekrytering en ständig process  
Att bli brandman i Skinnskattebergs kommun innebär att 
man har beredskap var 4:e vecka och man övar 3 ggr per 
4 veckors period, 2 ggr under sin beredskapsvecka och 
en tillsammans med en annan grupp som är schemalagt. 
Nackdelen är att man blir lite låst av sin beredskap, 
man måste bo och jobba inom 3–4 minuter från 
Brandstationen för att klara anspänningstiden som är 5 
minuter (dag som natt) från larm tills att brandbilen skall 
rulla ut från stationen. 

Behövs särskilda förkunskaper eller utbildning för 
att bli deltidsbrandman?  
Nej, det behövs inga särskilda förkunskaper eller 
någon särskild utbildning. Alla som uppfyller de 
fysiska kraven är välkomna att söka. Det som händer 
om du blir antagen är att man skickas på utbildning i 
3 omgångar som arbetsgivaren (kommunen) står för 
(totalt antal veckor är 4–5, som innehåller blandat 
teori och praktik). När den första delen är avklarad 
som normalt är 2 v kommer du att ha möjlighet att 
ingå i beredskap. Utbildningsperioden från anställning 
till att du är klar är ca 7–12 månader beroende på när 
anställningen startar och hur utbildningstillfällena är 
planerade.

Hur många larm har vi i vår kommun?  
Antal larm kan man aldrig veta i förväg utan ett 

snitt över tid ca 150 /år vilket innebär ca 3 larm / 
beredskapsvecka, då gäller det samtliga larm som tex. 
Räddningstjänst, inbrott och IVPA larm mm (IVPA är en 
förkortning av I Väntan På Ambulans). 

Ersättningen är lite beroende på hur mycket larm som 
inkommer under din beredskap men en brandman tjänar 
ca 90 000:-/ år för skatt.

Avslutningsvis! 
Var inte blyg, kan detta vara något för dig? kvinna 
som man, ta kontakt med antingen mig eller med mina 
brandmän, så fortsätter vi därifrån!

Kenneth Johansson 
0222–10380 eller 
kenneth.johansson@skinnskatteberg.se
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Vill du utveckla dig själv? 
Vill du utbilda dig för högre studier? 

Hos oss på Kulturreservatets Folkhögskola 
kan du göra bådadera.

Antagning inför våren 2022 pågår, 
varmt välkommen med din anmälan!

Nyfiken på vårt utbud? Läs mer på www.kulturreservatetsfhs.se

Frågor? Kontakta oss på 
info@kulturreservatetsfhs.se

@kulturreservatets_fhs

Samråd om OX2:s planerade vindpark Tretjärnsberget i Köping kommun

OX2 AB undersöker möjligheten att etablera upp till 25 vindkraftverk i Tretjärnsberget i Köpings 
kommun och bjuder nu in till samråd enligt miljöbalken. Allmänhet, sakägare och närboende är 
välkomna att delta i samråd samt lämna synpunkter på projektet. Syftet med samrådet är att 
informera om projektet och få möjlighet att ta emot synpunkter som kan vara värdefulla för det 
fortsatta arbetet. Samrådet avser max 25 vindkraftverk med en totalhöjd, inklusive rotorblad, på 
vardera maximalt 300 meter. Vindparken förväntas kunna generera ca 850 GWh, vilket motsvarar 
hushållsel till ca 180 000 hem per år.

Läs gärna mer på hemsidan där du också kan ta del av samrådsunder lag. Där finns även 
information om hur du lämnar synpunkter och tider för samrådstillfällen. Inkomna synpunkter 
kommer redovisas i en samrådsredogörelse som kommer lämnas in i samband med 
tillståndsansökan. 

www.ox2.com/sv/projects/tretjarnsberget

Synpunkter önskas inkomma senast den 18 februari 2022. 

Kontakt 
Jonathan Weck, projektledare OX2 
Tel. 072-214 07 24 eller via e-post tretjarnsberget@ox2.com

Robin Rundström, miljökonsult Structor
Tel. 070-693 84 17 eller via epost robin.rundstrom@structor.se
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     Skinnskatteberg 
  
PRO – Aktiviteter januari -22 
Bingo i PRO-lokalen.  
Onsdagar kl 14.00
12/1, 26/1

Gymnastik i PRO-lokalen. 
Måndagar kl 13-14
 
Handarbetsgruppen i PRO-lokalen. 
Måndagar kl 14
 
Trivselträff  
Tisdagen den 25 januari kl 14.00 
Mer info via sms

Bokcirkel i PRO-lokalen. 
Kontakta Jane Pettersson, 
tel 072-211 00 23

Släktforskning i PRO-lokalen. 
Kontakta Karl-Åke Haglund, 
tel 070-581 73 93

Välkomna!
Upplysningar om möten:
Fredrik Skog: 070 - 321 86 72
Helena Cederberg:  070 - 660 10 77
e-post: vansterpartiet.skbg.@gmail.com

Skinnskatteberg

Vänsterpartiet är ett feministiskt och 
grönt socialistiskt parti. 

Kom med i vår gemenskap och 
påverka politiken i kommunen. 

Bli medlem i dag och kom med oss 
och vrid politiken åt vänster. 
www.vansterpartiet.se 

Upplysningar om möten:  
Ingrid Sköldin: 070-257 84 33 
Fredrik Skog: 070-321 86 72 
Helena Cederberg: 070-660 10 77 
E-post: vansterpartiet.skbg@gmail.com

Gott nytt årGott nytt år
Onnellista Uutta VuottaOnnellista Uutta Vuotta

Kulturriket i Bergslagen
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Anhörigstöd
Kommunen ska erbjuda stöd för anhörig.  Som anhörig 
räknas alla som på något sätt hjälper någon som är 
äldre, långvarigt sjuk, har en funktionsnedsättning eller 
en beroendeproblematik.  Det kan också vara en person 
inom vänkretsen som träder in i anhörigas ställe och antar 
” funktionen” som anhörig. Oavsett vilken relation man har 
till personen, och oavsett hur gammal man själv är eller 
vilken slags hjälp som kan ges, kallas dessa hjälpinsatser 
för anhörig eller närståendestöd. Anhörigstöd är en 
förebyggande verksamhet som genom individanpassade 

lösningar kan underlätta livssituationen för dig som anhörig. 

Vad är anhörigstöd?
Anhörigstöd syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt stödja 
och underlätta för den som vårdar eller hjälper en släkting, 
närstående eller bekant. Detta medför till en ökad livskvalitet 
både för den som är anhörig och den som får hjälpen.

Då ingen situation är den andra lik är det viktigt att hjälpen 
man får är individuellt anpassad och därför kan även olika 
stödformer kombineras.

Genom anhörigstöd 
• kan du få hembesök
• kan du få enskilda samtal
• kan vi berätta om det stöd och hjälp som finns.
• kan vi lyssna och kan ge råd, utifrån din situation.
• kan vi vägleda till olika kontakter.
• kan vi ge avlösning i hemmet, så den som vårdar kan 

under en begränsad tid få möjlighet att koppla av och 
göra egna aktiviteter.

Vi som jobbar med råd och stöd till anhöriga har 
tystnadsplikt. Vi har ingen dokumentationsskyldighet, du 
kommer därför inte att registreras i något register.

Ni är välkomna att kontakta: 
Pia Laurell   -Finsktalande-
Anhörigstödjare/ Omaistukija 0222- 51 57 70
pia.laurell@skinnskatteberg.se
Besök: Kyrkvägen 7  
Post: Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Det kostar inget att kontakta Anhörigstödjare.
Avlösning kan erbjudas Tis – Fre. kl. 09.00 – 16.00

Omaistuki
Kunnan velvollisuus on antaa tukia lähimäisille  jotka hoitaa 
ja tukee perheenjäsentä joilla on  esimerkiksi pitkäaikainen 
sairaus tai vammaisuus.
Läheisen auttaminen voi tuoda mukanaan sekä iloa että 
turvallisuutta. Mutta se voi myös luoda levottomuuden 
tunnetta ja aiheuttaa väsymystä. Omaishoitaja saattaa 
tarvita tukea, että hän jaksaa toimia omaistukijana. 
Minkälaista tukea hän tarvitsee, riippuu henkilöstä.

Mitä on Omaistuki?
Omaistukijan tarkoituksena on pienentää lähimmäisen 
fyysistä ja psyykkistä kuormitusta. Lähimmäinen voi olla 
perheenjäsen, kaveri, läheinen sukulainen, läheinen ystävä 
tai naapuri. 
Tuen avulla elämän tilanne 
paranee ja sairastumisriski alenee.
Koska kahta samanlaista tilanetta ei ole niin on tärkeää 
että saamasi apu räätälöidään yksilöllisesti ja siksi erilaisia 
tukimuotoja voidaan myös yhdistää.

Omaistukijan kautta voi saada
• yksityisiä kekusteluja
• neuvonantoa ja tukea.
• apua yhteiskunnassa yhteyksien löytämiseen ja niihin 

tukitoimiin, joita lähimmäinen tarvitsee.
• kotiin lomituspalvelua. Omainen saa näin vapaa aikaa 

itselleen,
• osallistua joihinkin toimintoihin tai vaan leväta hetken
• myös mahdollista tavata omia ystäviä ja käydä 

harrastuksissa.
Omaiskeskuksen työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus 
emmekä dokumentoi käyntejä.

Tervetuloa ottamaan yhteyttä: 
Pia Laurell   -Suomenkielinen -
Omaistukija/ Anhörigstödjare 0222- 51 57 70
pia.laurell@skinnskatteberg.se  
osoite: Kyrkvägen 7  
Post: Box 101, 739 22 Skinnskatteberg

Palvelu on ilmainen.
Lomituspalvelua voi saada Ti-Per klo, 9.00 -16.00.
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År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män 
för första gången fick rösta i val till riksdagen. 

Det uppmärksammas i en nationell kraftsamling: 
Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati.

Är du sverigefinne, rom, same, jude eller tornedaling? Känner du till 
dina speciella demokratiska rättigheter som tillhörande någon av 

Sveriges fem erkända nationella minoriteter?

Information om nationella minoriteters rättigheter finns att läsa på:

 www.minoritet.se
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Tillsammans kan vi skapa 
ett bättre Skinnskatteberg! 

 
Vi vill jobba för en kommun där alla 

kommundelar och alla invånare har lika 
stort värde. Vi tror på samverkan för 

bästa möjliga resultat! 
 

Vi önskar er alla 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Välkommen till möte                   

den 18 januari, kl. 18.00! 
 

Pga. ökad smittspridning av Covid-19 försöker vi 
anpassa lokal efter antal deltagare. Anmäl därför 
gärna i förväg till någon av oss, om du vill vara 
med och diskutera aktuella kommunala frågor.  

 
Varmt välkommen! 

 
                                      

 https://skinnskatteberg.liberalerna.se/ 
Facebook – Liberalerna Skinnskatteberg 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

elisabeth_aberg50@hotmail.com 
carina.sandor@liberalerna.se 

tobias.jarstorp@gmail.com 
vanja.leneklint2@outlook.com 

 
 
 

År 2021 är det 100 år sedan både kvinnor och män 
för första gången fick rösta i val till riksdagen. 

Det uppmärksammas i en nationell kraftsamling: 
Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati.

Är du sverigefinne, rom, same, jude eller tornedaling? Känner du till 
dina speciella demokratiska rättigheter som tillhörande någon av 

Sveriges fem erkända nationella minoriteter?

Information om nationella minoriteters rättigheter finns att läsa på:

 www.minoritet.se
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Församlingsaktuellt                    Januari 2022

När änglarnas sång har tystnat, när himlens lysande stjärna har försvunnit, 
när de vise männen har återvänt hem, när herdarna har sökt upp sina får igen börjar  
julens arbete: att finna de förlorade, att hela de nedbrutna, att mätta de hungriga, 
att befria de fångna, att åter bygga upp världens nationer, att förverkliga freden 
bland människor, att ingjuta lovsången i människors hjärtan.

Som medlem i Svenska kyrkan betalar du en kyrkoavgift som används till många  
viktiga verksamheter. Din kyrkoavgift går bland annat till

• läger och andra mötesplatser för ungdomar
• hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris
• gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp
• gemenskapsträffar för äldre och ensamma
• jourhavande präst som människor i krissituationer kan kontakta 

under den tid på dygnet då många andra resurser är stängda
• arbete i krissituationer med lokala kriscentrum,  

samtalsstöd med mera
• själavårdssamtal när livet känns tufft och man behöver 

någon att prata med
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv
• stöd till de som sörjer
• stöd till svenskar som befinner sig utomlands
• stöd inom vård, försvar, universitet och  

fängelser
• Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid 

katastrofer och kämpar för allas rätt till ett 
värdigt liv.

Ett varmt tack till alla 
som bidragit till det 
fina resultatet vid 

Heds kyrkliga  
syförenings auktion.
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Kalendarium                     Januari 2022

2 jan kl.11 Gudstjänst i Skinnskattebergs kyrka
6 jan kl.18 Musikgudstjänst i Skinnskattebergs kyrka.  

Medverkande: Jonathan Stefansson, saxofon och 
Gunilla Kindahl Broberg, orgel

9 jan kl.18 Vi sjunger ut julen i Heds kyrka med Hedkören
16 jan kl.11 Gudstjänst för små och stora i Skinnskattebergs kyrka
23 jan kl.11 Högmässa i Skinnskattebergs kyrka
30 jan kl.18 Ljusgudstjänst i Heds kyrka

Gudstjänster Med reservation för ändringar pga restriktioner med kort varsel

KontaktinformationKontaktinformation
FFöörrssaammlliinnggsseexxpp..  mmåånn,,  ttiiss,,  oonnss,,  ttoorr  kkll..1100--1122  tteell::  00222222--333366  3366
mmaaiill::  sskkiinnnnsskkaatttteebbeerrgg..ffoorrssaammlliinngg@@ssvveennsskkaakkyyrrkkaann..ssee
Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30Kyrkoherde Bodil Engström   0222-336 30 / sms: 076-760 96 30
Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32Kyrkogårdsförman Roger Johansson  0222-336 32 / sms: 076-760 96 32

Dopet - ett kärlekstecken
I Svenska kyrkan kan man döpas vid vilken ålder som helst - 
några veckor gammal eller 100 år, det går lika bra. 
Man kan bara döpas en gång och genom dopet blir 
man medlemi Svenska kyrkan. 
Dopet är ett tillfälle för fest, men ger också riktning för livet.  
Vid dopet tänder vi dopljuset och lyssnar på orden som Jesus 
sa: ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets 
ljus”. Ett dop behöver inte vara storslaget där man bjuder i alla 
man känner, det kan vara bara föräldrar eller det närmaste. 
Man väljer själv, det finns inget rätt eller fel.
Välkommen till oss!

Med reservation för ändringar!
Vi anpassar våra verksamheter efter läget som är,
vilket gör att vi kan bli tvungna att ändra info och evenemang med kort varsel. 
Alla ändringar kommer att annonseras på vår facebooksida
och hemsida. svenskakyrkan.se/skinnskatteberg
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Dags att nominera till årets 
miljöpris och miljöstipendium

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre 
miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja en miljö- och eller hälsofarlig verksamhet genom 
exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete.

Miljöstipendiet utdelas för studier, kurser, studieresor eller annan aktivitet, vars syfte är förkovran i 
miljöfrågor.

Ledamot och suppleant i kommunsty-
relsen eller miljö- och byggnadsnämn-
den, personal på kommunstyrelsens 
och miljö- och byggnadsnämndens 
kontor, eller närstående till dessa per-
soner, kan inte utses till kandidater för 
insatser som ingår i arbetet eller upp-
draget.

Miljöpriset och miljöstipendiet kan 
tilldelas enskild person, verksamhet 
eller grupper av enskilda personer som 
skolklasser, föreningar, arbetslag eller 
liknande. Pristagare ska som enskild 
person vara mantalsskriven i Skinn-
skattebergs kommun, medan organi-
sation, verksamhet eller förening ska 
bedriva sin verksamhet i kommunen.

Kommunstyrelsen utser pristagare och stipendiater. Prissumman är 11 600 kronor/

fördelas på antal nominerade. Sista ansökningsdag är den 4 februari 2022.
Vid frågor kontakta 
Kommunsekreterare Tarja Isomäki, tel: 
0222-51 56 40
e-post: tarja.isomaki@skinnskatteberg.se

Kontaktuppgifter till den som nominerar.
Namn:____________________________________
Adress:____________________________________
Postadress:_________________________________
Telefon:____________________________________
E-post:____________________________________

Nomineringen lämnas in senast den 
4 februari till Skinnskattebergs  
kommun, 739 22 Skinnskatteberg. 
Om du väljer att skicka in din nomi-
nering per post eller e-post, använd 
märkningen ”nominering till miljöpris”

Jag nominerar:______________________________________________ till 2022 års miljöpris

Jag nominerar:______________________________________________ till 2022 års miljöstipendium

Motiveringen lyder:__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________



0222:an | www.skinnskatteberg.se 19

Vill du vara röstmottagare 
vid 2022 års val?

Valnämnden i Skinnskatteberg söker kontakt med intresserade som vill ställa upp och medverka som 
röstmottagare vid de svenska Allmänna valen söndagen den 11 september 2022.

Uppropet riktar sig både till nya och ”gamla” röstmottagare - anställda i kommunerna och övriga 
intresserade kommuninvånare, som inte är kandidater på partilistor till valen. Valnämnden utser 
röstmottagare till vallokaler och röstställen.

Alla röstberättigade medborgare som är 
mantalsskrivna i Skinnskattebergs kommun kan 
delta på valdagarna som röstmottagare i 
vallokalerna Hemgården och 
Sankt Davidsgården i Skinnskatteberg, 
samt i röstningslokalerna i Hed och Riddarhyttan

Röstmottagarna arbetar i lag under 
ett eller flera arbetspass under 
valdagen och har olika uppgifter 
beroende på om det gäller vallokal 
eller röstställe.

En kortare utbildning genomförs på 
kvällstid ett par veckor före valen.

Arvode per timme utgår för 
tjänstgöring som röstmottagare och 
vid introduktion/utbildning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
Kommunsekreterare Tarja Isomäki, tel: 0222-51 56 40 
e-post: tarja.isomaki@skinnskatteberg.se 
 
Ordförande Lars Andersson, 
epost: lars.andersson@pol.skinnskatteberg.se 
 
Välkommen med intresseanmälan till: 
Skinnskattebergs kommun
box 101, 739 22 Skinnskatteberg
 
Lars Andersson 
Valnämndens ordförande

Intresseanmälan - röstmottagare

Namn:____________________________________________________________________________
Adress:____________________________________________________________________________
Postadress:_________________________________________________________________________
Telefon:____________________________________________________________________________
E-post:_____________________________________________________________________________

JA, jag är intresserad av att vara röstmottagare!

Skickas till Skinnskattebergs kommun, Box 101, 739 22 Skinnskatteberg
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GOTT NYTT ÅR!!
 

Januari 2022
ALLAKTIVITETSHUSET STURE

KÖPINGSVÄGEN 16

VECKA 1 VECKA 2

ALLAKTIVITETSHUSET STURE

0222-5 1  5 6 47@AL L AK T IVITETS H US ETS TURE

MÅNDAG 3/1
Skidskor på Masbo IP
11:00-14:00
Välkommen till Masbo IP
på Skridskor, utelekar, 
 fika och korv! 

Vid dåligt väder är vi vid
Allaktivitetshuset Sture.  

ONSDAG 5/1
Jullovskampen
12:00 - 18:00 
Välkommen till
Allaktivitethuset Sture på
Jullovskampen.

ONSDAG 12/1
Café Sture 
12:30 - 17:00 &
18:00 - 21:00
Välkommen till
Allaktivitetshuset Sture på
Café Sture! På kvällen 
påbörjar vi arbetet med
Skinnskattebergs största
sockerbitshus!

FREDAG 14/1
Vardagsrummet
10:00 - 12:00 Samarbete
med Kulturreservatets
Folkhögskola. Sjung,
lyssna, läs, samtala!

Sture har öppet! 
13:30 - 17:00
Allaktivitetshuset Sture har
öppet!

Varmt välkommen till Allaktivitetshuset Sture, adress
Köpingsvägen 16, 73931 Skinnskatteberg.

Tillsammans skapar vi roliga aktiviteter för alla
människor i alla åldrar. 

 
Vid frågor kontakta verksamhetsledare Gabriel

Andersson på telefon 0222-51 56 47.

TORSDAG 13/1
Stormöte 18:00 - 21:00 
Stormöte med fokus på
verksamheten 2022.

TISDAG 4/1
Kahootkväll 
18:00-22:00
Välkomna till
Allaktivitetshuset Sture
på Kahootkväll! Fina
priser.

TISDAG 11/1
Jullovsskoj
18:00-21:00
Välkomna till
Allaktivitetshuset Sture

VECKA 3

ONSDAG 19/1
Café Sture, 
Filmen HOPE
12:30 - 17:00 &
18:00 - 21:00
Välkommen till
Allaktivitetshuset Sture 
och Café Sture! 

FREDAG 21/1
Vardagsrummet
10:00 - 12:00 Samarbete
med Kulturreservatets
Folkhögskola. Sjung,
lyssna, läs, samtala!

Sture har öppet! 
13:30 - 16:30 
Huset har öppet!

Partynight
18:00 - 23:00 Partynight
på Allaktivitethuset Sture

TORSDAG 20/1
Öppet 18:00 - 21:00 
Myskväll på Sture!

VECKA 4

ONSDAG 26/1
Café Sture, 
12:30 - 17:00 
Allaktivitetshuset Sture 
och Café Sture! 

Jesse P - LIVE
18:00 - 21:00
Jesse P - live på scen!

FREDAG 28/1
Vardagsrummet
10:00 - 12:00 Samarbete
med Kulturreservatets
Folkhögskola. Sjung,
lyssna, läs, samtala!

Sture har öppet! 
13:30 - 17:00 
Huset har öppet!

TORSDAG 27/1
Öppet 18:00 - 21:00 
Myskväll på Sture!

LÖRDAG 29/1
Öppet 18:00 - 23:00 
Lördagsöppet!

Vid frågor kontakta verksamhetsledare Gabriel
Andersson på telefon 0222-51 56 47.


