
Bilaga KS 2016/222/1

\l.{LANDS’I‘INGET SALAKOMMUN
VÃSFMANLAND Kommunstyrelsensforvaltning 1 (3)

Ik. _ u _- Datum

n 2016-11-24
ET} Akzhilaga

AVSEENDEAVTALKOLLEKTWTRAFIKl VÄSTMANLANDSLÄN

Bakgrund

Riksdagenbiföll den 19 oktober propositionen 2015/16:176Ändrat regionalt utveck-
lingsansvari vissalän. Därmedbeslutadesatt LandstingetVästmanlandfrån och med
den 1januari 2017tar över det regionalautvecklingsansvaretfrån länsstyrelsenoch
bildar det som i dagligt tal kallas regionkommun. Även landstinget omfattas därmed

av lagen(2010:630)om regionalt utvecklingsansvaroch kommeratt ansvaraför in-
satser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande

och fastställande av länsplaner för regional transportinfrastruktur.

Tolkning av avtal
Ändringenhar aktualiserat en tolkning av parterna avseendepunkten 6.1 ovan
nämnt avtal. Parterna i avtalet är å ena sidan landstinget och å andra sidan samtliga

kommuner i Västmanlandslän.

Denna punkt lyder enligt följande;

6.] Avtal gäller från och medden 1januari 2012och ddrefier tillsvidare med18

månadersuppsägningstid.Omregionkommunbildasgäller inte ovannämnda
uppsägningstidutanAvtalet upphör då uranföregåendeuppsägningdendag då
regionkommunen bildats.

Parterna är ense om föliande.

Parterna är ense om att, oavsett hur ovan angiven punkt må tolkas, nämnt Avtal om

Kollektivtrafik i Västmanlandslänskafortsätta att gällamellan parterna tills vidare.
Parterna är också ense om att skyndsamt inleda diskussioner avseende att komma

överens om vissa justeringar i nämnt avtal. Vidare är parterna överens om att

framtagande av nytt avtal skaske inom den strategiskaregionalaberedningendär
representanter från alla kommuneroch region ingår.Parternaär samstämmigaom
att den gemensamma strävan ska vara att uppnå erforderlig avtalsjustering senast

den 30juni 2017 men att arbetet därmed kan kommaatt pågåävenunder andra
halvåret 2017.
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Samtliga parter är ense om vad som anges under rubriken Parterna är ense om

föl'landevilket härmed bekräftasgenom företrädarens för respektivepart underskrift
nedan.

Bilaga:Aktuellt avtal daterat 19december2011

Arboga den

För Arboga kommun

Hallstahammar den

.............................................................. II

För Hallstahammars kommun

Köpingden

För Köpings kommun

Norberg den

FörNorbergskommun

Fagerstaden

För Fagersta kommun

Kungsör den

För Kungsörs kommun

Västerås den

För Landstinget Västmanland

Sala den

För Sala kommun
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Skinnskattebergden Surahammarden

För Skinnskattebergs kommun För Surahammars kommun

Västerås den

För Västerås kommun


