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Ärende 

20 Delgivningar 

Egna Delgivningar 

- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Maud Tsupukka (S) 
- Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Kajsa Norling (C) 
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den 
27 november 2017 § 74, beslut om ansökan om medlemskap i gemensam 
nämnd för företagshälsovård samt tolk.- och översättarservice 

- Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Lekebergs kommun den 
27 november 2017 § 75, beslut att erbjuda Ljusnarsbergs kommun 
medlemskap i Nerikes Brandkåranteckningar 
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PROTOKOLL 
2017-11-21 

Dnr: 201-6808-2017 

Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 
21 november 2017 till och med den 14 oktober 2018. 

Kommun: Ljusnarsberg 
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 
Ny ersättare: Maud Tsupukka 
Avgången ersättare: Elin Allen 

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk(*) i följande sammanställning. 

Ljusnarsberg 

Ledamot 

Ewa-Leena Johansson 
Torgny Björn 
Ken Karlsson 
Gert Stark 
Ulla Kalander-Karlsson 
Antti Tsupukka 
Josefin Ovesson 
Mattias Svedberg 
Susanne Hall 

Bevis utfardas för de som berörs av beslutet. 

Ersättare 

1. Tord Westin 
2. Linda Engström 
3. Arne Eklund 
4. Patricia Ovesson 
5. Maud Tsupukka * 

Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden. 

Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen, Stortorget 22, 701 86 ÖREBRO inom tio 

dagar efter dagen för detta beslut . 

. ~0uL 
Björ Pettersson 

Kopia till 
Ljusnarsbergs kommun 
Ny ersättare 
Parti 

Rickard Linde 
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Protokoll 2017-11-27 

§7 4 - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk

och översättarservice (KS 17-61) 

Ärendebeskrivning 
Efter att Lekebergs kommun har ansökt om att få ingå i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice föreslås att samverkansavtal och reglemente för 

den gemensamma nämnden fastställs. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1.godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 

Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och 

Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01, 

2.från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

samt tolk- och översättarservice, 

3.beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, 

Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1.godkänna samverkansavtal mellan Region Örebro län, Örebro kommun, Kumla kommun, 

Hallsbergs kommun, Laxå kommun, Lekebergs kommun, Lindesbergs kommun och 

Ljusnarsbergs kommun avseende samverkan angående företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice med giltighet från och med 2018-01-01, 

2.från samma tidpunkt anta reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

samt tolk- och översättarservice, 
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Protokoll 2017-11-27 

3.beslutet för sin giltighet förutsätter samstämmiga beslut av kommunfullmäktige i Örebro, 

Kumla, Hallsbergs, Laxå, Lekebergs, Lindesbergs och Ljusnarsbergs kommuner. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice - (KS 17-61-6) 

• §39 KSAU Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan - (KS 17-61-2) 

• §56 KS Företagshälsovård - gå med i Regionhälsan - (KS 17-61-3) 

• Samverkansavtal - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 
översättarservice - (49890) 

• Reglemente - Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och övesättarservice 
- (49882) 

• §176 KS Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice - (KS 
17-61-8) 

Expedieras till 

Personalavdelningen 

Region Örebro län 

Örebro kommun 

Kumla kommun 

Hallsbergs kommun 

Laxå kommun 

Lindesbergs kommun 

Ljusnarsbergs kommun 

I '"'""" ,, ,o., •. 
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§75 - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår (KS 17-
501) 

Ärende beskrivning 
Ljusnarsbergs kommun beslutade den 12 april 2017 att ansöka om medlemskap i Nerikes brandkår. 

Ansökan har behandlats av direktionen i Nerikes brandkår den 16 juni 2017 och beslutet innebär att 

de föreslår medlemskommunerna att erbjuda Ljusnarsbergs kommun medlemskap från den 1 januari 

2018. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1.Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 januari 2018 

2.Förslag till ny förbundsordning antas 

3.Förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår antas. 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Enligt förslag till beslut. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 

1.Ljusnarsbergs kommun erbjuds medlemskap i Nerikes brandkår från den 1 januari 2018 

2.Förslag till ny förbundsordning antas 

3.Förslag till nya reglementen för direktion och revisionen för Nerikes brandkår antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse - Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår- (KS 17-501-5) 

• §128 KSAU Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår- (KS 17-501-4) 

• Nerikes Brandkår - Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår Ljusnarsbergs kommun - (KS 17-
501-1) 

• Utredning, Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår? - (KS 17-501-1.1) 

• Följebrev, Ny medlemskommun i Nerikes Brandkår?- (KS 17-501-1.2) 

• Reglemente för revisionen, Nerikes Brandkår· (KS 17-501-1.3) 

• Reglemente för direktionen, Nerikes Brandkår- (KS 17-501-1.4) 

• Förbundsordning, Nerikes Brandkår- (KS 17-501-1.5) 

• Brev till kommunfullmäktige - Ljusnarsberg söker medlemskap i Nerikes Brandkår - (KS 17-
501-1.6) 

1,,. ....... , ...... 
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• Expediering av beslut från Laxå kommun - Ljusnarsbergs inträde i Nerikes brandkår - (KS 17-

501-2} 
• Expediering av beslut från Kumla kommun - KF §102 Ansökan om medlemskap i Nerikes 

brandkår- Ljusnarsbergs kommun - (KS 17-501-3) 
• §177 KS Ljusnarsbergs kommuns inträde i Nerikes brandkår - (KS 17-501-6} 

Expedieras till 

Nerikes brandkår 

Ljusnarsbergs kommun 
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