
Kallelse 2018-02-26

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:00 Hidinge skola

Övriga
Anna Nilsson, Utredningssekreterare
Martin Willén, Kommundirektör

Ej tjänstgörande ersättare
Rasmus Larsson (C)
Gun-Britt Grimsell (C)
Eva Bonnevier (C)
Leif Göransson (C)
Diana Olsén (C)
Dag Straneby (M)
Inger Bergström (M)
Göran Östling (M)
Sören Fagerstedt (KD)
Lena Fagerstedt (KD)
Elin Nilsson (L)
Ann-Charlotte Kämpe-Larsson (L)
Marita Johansson (MP)
Elenor Ekstrand (MP)
Mait Edlund (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)
Yvonne Hagström (S)
Stefan Ekström (S)
Britt Ek (S)
Per-Åke Fransson (V)
Fanny Gott (V)
Olle Leijonborg (FL)
Maria Larsson (FL)

Beslutande ledamöter
Amanda Höjer (C), ordförande
Britt Åhsling (M), vice ordförande
Jette Bergström (S), 2:e vice ordförande
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Ulla Kristina Fintling (C)
Kent Runesson (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
John Hägglöf (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Eva Blomqvist (L)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Michael Larsson (S)
Kenneth Hagström (S)
Mikael Bergdahl (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Margareta Carlsson (V)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Fredrik Steckl (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Johnolov Ohlsson (FL)
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Kallelse 2018-02-26

För att öka tillgängligheten vid kommunala arrangemang uppmanar Lekebergs kommun alla 
deltagare att undvika parfym-, rakvatten – och röklukt så att så många som möjligt ska kunna 

delta.
Inomhusmiljön i kommunens verksamhetslokaler ska, så långt det är möjligt, vara fri från starka 

dofter.
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Kallelse 2018-02-26

1 – Val av justerare Föredragande  

Ärendebeskrivning

Justering sker 1 mars 2018 kl. 15.00.

Förslag till beslut

Eva Blomqvist (L) och Ewonne Granberg (S) utses till justerare med  Astrid Söderquist (C) 
och Stefan Johansson (SD) som ersättare.
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Kallelse 2018-02-26

2 – Information - Revisorerna Föredragande Birgitta Hultin 

Ärendebeskrivning

Under denna punkt informerar kommunens revisorer.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Kallelse 2018-02-26

3 – Svar på interpellation till ordförande i 
kommunstyrelsen angående 
underhållskostnaderför Sannabadet 
(KS 17-796)

Föredragande  

Ärendebeskrivning

Kerstin Leijonborg (FL) inkom med en interpellation ställd till kommunstyrelsens 
ordförande den 22 november 2017. Interpellationen ställdes vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 26 november 2017 och det beslutades att interpellationen ska besvaras vid 
nästkommande sammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande, Wendla Thorstensson (C), har inkommit med ett skriftligt 
interpellationssvar.

Förslag till beslut

Interpellationen anses besvarad.

Beslutsunderlag
 §86 KF Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun angående 

underhållskostnaderför Sannabadet
 Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i Lekebergs kommun
 Interpellationssvar - Sannabadet
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4 – Justering av budgetramar avseende 2018 
års hyresökning 
(KS 18-31)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för kommunens nämnder 
2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, motsvarande 
1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs 
kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna 
uppräknade med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 
682 000 kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Ombudgetering av budgetramar 2018 pga hyresökning
 §18 KSAU Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning samt begäran om 

underhållsplaner
 §28 KS Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning samt begäran om 

underhållsplaner
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Kallelse 2018-02-26

5 – Revidering av reglemente för taxe- och 
avgiftsnämnden 
(KS 17-714)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker samverkar i den 
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att göra en 
mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och 
avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Följebrev till Ny organisationstillhörighet för Taxe- och avgiftsnämnden
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
 Laxå §179/2017 Revidering av  reglemente  för Taxe- och avgiftsnämnden
 Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
 §27 KSAU Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
 §29 KS Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden
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6 – Årsredovisning FINSAM 2016 
(KS 17-788)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde besluta om 
ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2.Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Årsredovisning för Finsam, 2016
 Revisionsberättelse för Finsam, 2016
 Revisionsrapport för år 2016 FINSAM
 Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2016
 §25 KSAU Årsredovisning FINSAM 2016
 §30 KS Årsredovisning FINSAM 2016
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Kallelse 2018-02-26

7 – Avtal om samverkan mellan Region 
Örebro län och Lekebergs kommun för 
samverkan inom patientnämndsverksamhet 
(KS 17-830)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. 
Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och landstinget har 
kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga 
kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande 
patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om 
patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna avtal mellan 
patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter har 
patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ingår avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet, diarienummer KS 17-830-2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Följebrev till avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet
 Förslag till avtal mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun gällande samverkan 

inom patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård
 Gällande avtal mellan Lekebergs kommun och Region Örebro län för samverkan inom 

patientnämndverksamhet för hälso- och sjukvård
 Protokoll Patientnämnden 2017-10-24
 Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun 

för samverkan inom patientnämndsverksamhet
 §26 KSAU Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och Lekebergs kommun för 

samverkan inom patientnämndsverksamhet
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8 – Val av 1 ombud och 1 ersättare till 
Kommuninvest 2018 
(KS 18-40)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) har inkommit med en begäran om avsägelse 
från uppdraget under år 2018. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) avsägelser och 
utser Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Annette Bergdahl (S) till ersättare i 
Kommuninvest under år 2018.

 

 

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018
 §36 KS Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018
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9 – Utbetalning av partistöd för 2018 
(KS 18-90)

Föredragande  

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, mandatstöd 
och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2017, därför är alla partier berättigade till 
partistöd för 2018.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 enligt följande:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Utbetalning av partistöd för 2018
 §37 KS Utbetalning av partistöd för 2018

Parti Summa

Socialdemokraterna 127 400 kr

Centerpartiet 115 115 kr

Moderaterna 65 975 kr

Kristdemokraterna 29 120 kr

Liberalerna 16 835 kr

Vänsterpartiet 16 835 kr

Miljöpartiet 16 835 kr

Framtidspartiet Lekeberg 29 120 kr

Sverigedemokraterna 53 690 kr
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10 – Meddelanden 
Ärendebeskrivning

Inkomna meddelanden till kommunfullmäktige.

Lista på meddelanden
  - Information - Förvaltningsrätten avskaffar användandet av fax och övergår till elektronisk 

kommunicering
 KS 17-310-21 - Laxå § 163 Val av ersättare för stämmoombud för Bolaget för Vätternvatten
 KS 17-61-9 - Laxå § 157 Lekeberg kommuns inträde i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 KS 17-827-1 - Protokoll Taxe- och avgiftsnämnden, 2017-10-20
 KS 17-8-5 - Protokoll från Sydnärkes kommunalförbund 2017-11-17
 KS 17-61-14 - Örebro KF §247/2017 Förslag till beslut om ny medlem i den gemensamma 

nämnden för företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 KS 17-310-28 - Örebro KF §272/2017 Bolagsbildning för Vätternvattenprojektet
 KS 17-61-15 - Kumla KF §127 Gemensamma nämnden för företagshälsovård samt tolk- och 

översättarservice
 KS 17-310-30 - Kumla KF §125/2017 Bildande av Vätternvatten AB
 KS 17-855-1 - Politikernas trygghetsundersökning 2017
 KS 17-12-5 - Protokoll Sydnärkes miljönämnd, 2017-11-27
  - Protokoll direktion Nerikes Brandkår 2017-12-14
 KS 17-10-4 - Protokoll LEKO 2017-12-13
 KS 17-9-2 - Protokoll LEBO 171213
 KS 17-890-1 - Protokoll TAN 2017-12-12
 KS 17-61-16 - Hallsberg KF §114/2017 Ny medlem i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård samt tolk- och översättarservice
 KS 17-99-3 - Protokoll från specifika samverkansrådet folkhälsa, social välfärd och vård, 14 

december 2017

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.
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Svar på interpellation till 
ordförande i kommunstyrelsen 

angående 
underhållskostnaderför 

Sannabadet

3

KS 17-796
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Protokoll 2017-11-27

Kommunfullmäktige
Tid Plats
18:30-21:20 Hidinge skola  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Anna Bilock (Ekonomichef)
Martin Willén (Kommundirektör)
Berth Falk (Oppositionsråd tillika adjungerad)

Ej tjänstgörande ersättare
Diana Olsén (C)

Beslutande ledamöter
Britt Åhsling (M) (vice ordförande)
Jette Bergström (S) (2:e vice ordförande)
Wendla Thorstensson (C)
Charlotta Englund (C)
Astrid Söderquist (C)
Conny Boman (C)
Annica Zetterholm (C)
Liselotte Laurén (C)
Håkan Söderman (M)
Linnéa Hägglöf (M)
Christina Pålsson (M)
Jonas Hansen (KD)
Ulrika Ingvarsson (KD)
Pia Frohman (MP)
Kjell Edlund (S)
Anette Bergdahl (S)
Lennart M Pettersson (S)
Lars-Gunnar Forsberg (S)
Ewonne Granberg (S)
Kenneth Hagström (S)
Gunilla Pihlblad (S)
Gerry Milton (SD)
Stefan Johansson (SD)
Jorma Keskitalo (SD)
Kerstin Leijonborg (FL)
Gun-Britt Grimsell (C) (ersättare)  ersätter Ulla Kristina 
Fintling (C)
Eva Bonnevier (C)  ersätter Kent Runesson (C)
Leif Göransson (C)  ersätter Amanda Höjer (C) 
(ordförande)
Elin Nilsson (L)  ersätter Eva Blomqvist (L)
Mait Edlund (S)  ersätter Michael Larsson (S)
Ing-Britt Fransson-Karlsson (S)  ersätter Mikael Bergdahl 
(S)
Olle Leijonborg (FL)  ersätter Johnolov Ohlsson (FL)
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Protokoll 2017-11-27

Justerare signatur

Henrik Hult (Ordförande socialnämnden)
Birgitta Hultin (Revisor)

Protokollet innehåller paragraferna §86

Ordförande _________________________________________________________________
Britt Åhsling

Justerare _________________________________________________________________
Gun-Britt Grimsell Lennart M Pettersson

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-27

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunfullmäktige
Sammanträdesdatum 2017-11-27

Datum för överklagan 2017-11-30 till och med 2017-12-22

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2017-11-27

Justerare signatur

§86 - Interpellation till ordförande i kommunstyrelsen i 
Lekebergs kommun angående underhållskostnaderför 
Sannabadet (KS 17-796)
Ärendebeskrivning

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande.

Beslut

Interpellationen får ställas och besvaras vid nästkommande möte.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-796-1)

Expedieras till 

Kerstin Leijonborg (FL)
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2018-02-19 1 (1)

Interpellationssvar - Sannabadet

Sannabadet ägs av Lekebergs kommunala fastighetsbolag (LEKO). Lekebergs kommun 
hyr anläggningen av bolaget och har i sin tur ett avtal med en entreprenör som 
sköter driften av anläggningen. 

2017 var budgeten för Sannabadet 1645 tkr och kostnaderna under året uppkom till 
1484 tkr, vilket innebär att budgeten hölls med god marginal. 

Kostnaderna för underhåll och drift har varierat över åren. Under 2017 överskreds 
posten ”övriga kostnader”. 

Förklaringen till detta är att kostnader för kemikalier, el och fjärrvärme är svåra att 
budgetera då de påverkas av väder, temperatur, antalet besökande m.m. 

Andra kostnader som tillkom under 2017 var utbyte av en trasig diskmaskin, akut 
underhåll av en pump, rengöring av cirkulationspump samt reparation och service av 
vattenrutschkanan. 

Dessutom så tillkom konsultkostnader för utredning av bassängtäcke. En utredning 
som efterfrågats av Kommunstyrelsen efter initiativ av interpellanten.  

Det finns alltså förklarningar till varför denna post i budget överskreds. 

Upphandling av tjänstekoncession är under genomförande och avtal med ny 
entreprenör ska tecknas inför säsongen 2018. I samband med denna förändring finns 
det anledning att se över hur styrningen av Sannabadet sker. Det finns förbättrings 
potential i att styrning och kommunikation mellan LEKO, Lekebergs kommun och 
entreprenören sker på ett mer systematiskt och formaliserat sätt. Genom att se över 
denna process blir roller och ansvar tydligare och planerade underhållskostnader kan 
vägas mot driftskostnader så att budgeten kan användas så effektivt och 
ändamålsenligt som möjligt.  

Wendla Thorstensson 

Kommunstyrelsens ordförande
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Justering av budgetramar 
avseende 2018 års 

hyresökning

4

KS 18-31
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Tjänsteskrivelse 2018-01-26 1 (2)

Dnr: KS 18-31

Tjänsteskrivelse – Justering av budgetramar avseende 
2018 års hyresökning

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för 
kommunens nämnder 2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader 
beräknade till 2 %, motsvarande 1 232 tkr, budgeterades i en post under 
kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs kommunfastigheter AB 
inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna uppräknade 
med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

1 Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för 
kommunens nämnder 2018, enligt följande:

Budgetramar 2018 
(fastställda 2017-11-27)  
Nämnd Ram (tkr)
Kommunstyrelsen 93 928
Kultur- och bildningsnämnden 200 024
Socialnämnden 153 491
Totalt: 447 443

Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, 
motsvarande 1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom 
diskussionerna med Lekebergs kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de 
första hyresavierna för 2018 var hyrorna uppräknade med 2 % och därför behöver 
resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra nämnderna enligt följande:

 Kommunstyrelsen, 125 tkr
 Kultur- och bildningsnämnden, 682 tkr
 Socialnämnden, 425 tkr

Nya ramar blir således:

Nya budgetramar 2018 efter 
justering  
Nämnd Ram (tkr)
Kommunstyrelsen 92 821
Kultur- och bildningsnämnden 200 706
Socialnämnden 153 916
Totalt: 447 443
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Tjänsteskrivelse 2018-01-26 2 (2)

Dnr: KS 18-31

I samband med hyreshöjning för 2018, önskar kommunen en redovisning av planerat 
underhåll av de lokaler och bostäder som kommunen hyr av LEBO/LEKO. Eventuella 
överskott i de kommunala bolagen LEBO/LEKO bör kunna användas för underhåll och 
reinvestering i bolagens fastigheter för att tillgodose sina hyresgästers önskemål och 
behov. 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1. begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och 
utvändiga underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för 
redovisade åtgärder, för de fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunfullmäktige

1. justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till 
kommunstyrelsen, 682 000 kronor till kultur- och bildningsnämnden och 
425 000 kronor till socialnämnden

2.  fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, 
kultur- och bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 
153 916 000 kronor.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Bilock Anna Windal
Kommundirektör Ekonomichef Lokal- och upphandlingsansvarig
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Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Windal (Lokal- och upphandlingsansvarig)

Protokollet innehåller paragraferna §18

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§18 - Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning 
samt begäran om underhållsplaner (KS 18-31)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för kommunens nämnder 
2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, motsvarande 
1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs 
kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna 
uppräknade med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen

1.begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de 
fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 
682 000 kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-31-1)
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Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §28

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-15 till och med 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

§28 - Justering av budgetramar avseende 2018 års hyresökning 
samt begäran om underhållsplaner (KS 18-31)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017 om budgetramar för kommunens nämnder 
2018. Då beslutades också att 2018 års hyresökningskostnader beräknade till 2 %, motsvarande 
1 232 tkr, budgeterades i en post under kommunstyrelsens eftersom diskussionerna med Lekebergs 
kommunfastigheter AB inte var slutförda. Redan på de första hyresavierna för 2018 var hyrorna 
uppräknade med 2 % och därför behöver resurserna fördelas från kommunstyrelsen till de andra 
nämnderna.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen

1.begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de 
fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 682 000 
kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

 

Beslut
Kommunstyrelsen

1.begär underhållsplaner av LEBO/LEKO som beskriver det invändiga och utvändiga 
underhållsbehovet över tid, samt kostnadsuppskattningar för redovisade åtgärder, för de 
fastigheter som kommunen hyr av LEBO/LEKO.

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige

1.justerar budgetramarna för 2018 motsvarande 125 000 kronor till kommunstyrelsen, 682 000 
kronor till kultur- och bildningsnämnden och 425 000 kronor till socialnämnden

2. fastställer nya ramar enligt följande: kommunstyrelsen 92 821 000 kronor, kultur- och 
bildningsnämnden 200 706 000 kronor samt socialnämnden 153 916 000 kronor.
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

 
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-31-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-31-2)

Expedieras till 

Lekebergsbostäder AB/Lekebergs kommunfastigheter AB

Ekonomiavdelningen

Lokal- och upphandlingsansvarig
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Revidering av reglemente för 
taxe- och avgiftsnämnden

5

KS 17-714
   

Sida 30 av 128



 
 

   2017-10-09 

 

Angående överflytt av taxe- och Avgiftsnämnden till 

kommunstyrelseförvaltningen 
 

Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga 

medlemskommuner att Taxe- och avgiftsnämnden organisatoriskt flyttas över till 

Kommunstyrelseförvaltningen i Hallsbergs kommun.  

Översänder ärendet för vidare hantering i er kommun. 

Enligt uppdrag 

 

 

Izabelle Svanström 

Vik kommunsekreterare 
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Protokoll 2017-12-12

Justerare signatur Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige

§ 179 – Revidering av  reglemente  för Taxe- och 
avgiftsnämnden Dnr KS 2017-261

Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker 
samverkar i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs 
kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att 
göra en mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska 
placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- 
och avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Beslutsunderlag
 Kommunstyrelsen § 232 Revidering av  reglemente  för Taxe- och avgiftsnämnden
 Tjänsteskrivelse - Revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
 Skrivelse angående revidering av reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden
 Förslag till reglemente

Beslut

Förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden antas.
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Tjänsteskrivelse 2018-01-25 1 (1)

Dnr: KS 17-714

   

Tjänsteskrivelse - revidering av reglemente för taxe- 
och avgiftsnämnden

Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker 
samverkar i den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är 
Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner 
att göra en mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den 
organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma 
Taxe- och avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och 
avgiftsnämnden.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §27

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)

Sida 1 av 3Sida 39 av 128



Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§27 - Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden (KS 
17-714)
Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker samverkar i den 
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att göra en 
mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och 
avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-714-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-714-4)
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1.1)
 Följebrev till Ny organisationstillhörighet för Taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1)
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Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §29

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-15 till och med 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

§29 - Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden (KS 
17-714)
Ärendebeskrivning
Kommunerna Hallsberg, Laxå, Lekeberg, Askersund, Kumla, Degerfors och Vingåker samverkar i den 
gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden. Dess värdkommun är Hallsbergs kommun.

Hallsbergs kommun har beslutat att föreslå kommunfullmäktige i samtliga kommuner att göra en 
mindre justering i reglementet under punkt 17 och handlar om den organisatoriska placeringen.

Ny lydelse föreslås vara: Hallsbergs kommun är värdkommun och den gemensamma Taxe- och 
avgiftsnämnden ingår i Hallsbergs kommuns organisation med placering i 
kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till reviderat reglemente för Taxe- och avgiftsnämnden.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 
Beslutsunderlag

 Följebrev till Ny organisationstillhörighet för Taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1)
 Reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-1.1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-714-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-714-4)
 §27 KSAU Revidering av reglemente för taxe- och avgiftsnämnden - (KS 17-714-5)
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Årsredovisning FINSAM 2016

6

KS 17-788
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Tjänsteskrivelse 2018-01-17 1 (1)

Dnr: KS 17-788

   

Tjänsteskrivelse - Årsredovisning FINSAM 2016

Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro 
bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde 
besluta om ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1. Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2. Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §25

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§25 - Årsredovisning FINSAM 2016 (KS 17-788)
Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde besluta om 
ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2.Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-4)
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Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §30

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-15 till och med 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

§30 - Årsredovisning FINSAM 2016 (KS 17-788)
Ärendebeskrivning
Finsam Lekebergs och Örebro har inkommit med årsredovisning för år 2016. 

Revisorerna bedömer sammantaget att styrelsen i Finsam Lekeberg och Örebro bedrivit 
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att 
den interna kontrollen varit tillräcklig. 

Enligt Kommunallagen 5 kap 24 § ska kommunfullmäktige vid ett sammanträde besluta om 
ansvarsfrihet. 

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige

1.Godkänner årsredovisningen för Finsam Örebro – Lekeberg 2016
2.Beviljar ansvarsfrihet för Finsam Örebro – Lekeberg för 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-4)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-788-6)
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Avtal om samverkan mellan 
Region Örebro län och 
Lekebergs kommun för 

samverkan inom 
patientnämndsverksamhet

7

KS 17-830
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Region Örebro län

Patientnämnden
Datum

2017-11-06
Beteckning
17PN908

Sid 1 (2)

Tjänsteställe, handläggare

Patientnämndens kansli, Marcus Philipson

Se sändlista ANKOM

Angående avtal om samverkan inom patientnämndsverksamhet
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patient-
nämnder. Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om
kommunen och landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
samtliga kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan
gällande parientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med
lagen (15198:1656) om patientnämndsverksamhet m. m.

Den i januari zoi8 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om
stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver
tidigare ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av
nya avtal från och med i januari 2018.

Den nya lagen är en del av flera förändringar som också påverkar vårdgivarnas
och Inspektionen för vård och omsorgs (ivo:s) hantering av klagomål. För
patientnämndens vidkommande förtydligas bland annat att nämndens huvud-
uppgift är att hjälpa och stödja patienter med att få sina klagomål besvarade
av vårdgivarna (i de fall patienten inte vill vända sig direkt till vårdgivaren).
Vidare ska patientnämnden bland annat bidra till kvalitetsutveckling och hög
patientsäkerhet och till att verksamheterna i hälso- och sjukvården anpassas
efter patienternas behov och förutsättningar.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den iz oktober
zoiy, därefter har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid
sammanträde den 24 oktober 2017.

Avtalet skickas nu till er i två likalydande exemplar. Under förutsättning att
avtalet godkänns av behörigt organ i kommunen återsänds ett undertecknat
exemplar till Patientnämndens kansli. Box 1613, /OT 16 Örebro.

www.regionorebrolan.se/patientnamnden

Postadress

Region Örebro län
Patientnämndens kansli

Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: patientnamnden@regionorebrolan.se

Besöksadress

Landbotorpsallén 25 A, Örebro
Tel: 019-6022760

Fax:019-6022745

Organisationsnummer: 232100-0165
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Region Örebro län

Patientnämnden

Tjänsteställe, handläggare

Patientnämndens kansli, Marcus Philipson

Sid 1 (2)
Datum

2017-11-06

Beteckning

För Region Örebro läns patientnämnd

!^^
Ulla Berg
ordförande <^^^7

Marcus Philipson
chef för Patientnämndens kansli

Bilagor
i. Protokollsutdrag, patientnämndens sammanträde den Z4 oktober 2017

2. Kopia av nu gällande avtal mellan patientnämnden och kommunen
3. Nytt avtal mellan patientnämnden och kommunen (två exemplar)

Sändlista

i. Kommunstyrelsen,
z. Kommunstyrelsen,
3. Kommunstyrelsen,
4. Kommunstyrelsen,
5. Kommunstyrelsen,
6. Kommunstyrelsen,
7. Kommunstyrelsen,
8. Kommunstyrelsen,
9. Kommunstyrelsen,

io. Kommunstyrelsen,
ii. Kommunstyrelsen,
iz. Kommunstyrelsen,

Askersunds kommun

Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun

Karlskoga kommun
Kumla kommun

Laxå kommun

Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun

Örebro kommun

www.regionorebrolan.se/patientnamnden
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Mellan Region Örebro läns patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL
om samverkan inom patienrnämndsverksamhet för hälso- och sjukvård.

fa=^

Bakgrund

läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
Lekebergs kommun har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom patient-
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet m. m.

Den l januari 2018 upphävs lagen (1998:16^6) om patienrnämndsverksamhet m. m. och
ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mor hälso- och sjukvården.

Tidigare ingånget avtal mellan parientnämnden och kommunen upphör fr. o. m. i januari
zoi8, varvid detta avtal träder i kraft.

S i Uppgifter m. m.

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mor hälsa- och sjukvården åtar
sig patienmämnden att - mot särskild ersättning - handlägga sådana ärenden som är
hänförliga till den hälso- och sjukvård enligt hälsa- och sjukvårdslagen (2017:30), som
bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453), som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Patientnämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän infodra de uppgif-
ter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för a.tt fullgöra
sina uppgifter.

S l Avgifter och kostnader

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen
till patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen erläggs för-
skottsvis per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patiencnämnden och
beräknas efter invånarantalet den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda

i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker till patienter, när-
stående och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Kommunen ansvarar för information
om patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till all-
mänheten och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgängliga.
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§ 4 Giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patiemnämnden och behörigt
organ i kommunen.

Avtalet gäller från och med den l januari 2018 till och med den 31 december 2018 med
en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet
med ett år i taget.

Detta avtal ersätter ett tidigare ingånget avtal mellan Örebro läns landstings patient-
nämnd och Lekebergs kommun i denna sak.

Detta, avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 6 november 2017

ORT OCH DATUM ORT OCH DATUM

För Region Örebro läns
patientnämnd

UNDERSKRIFT

Ulla Berg, ordförande

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

x f^^.
UNDERSKRIFT

Marcus Philipson,

Chef för Patientnämndens kansli

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

För Lekebergs kommun

UNDERSKRIFT

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRIFT

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL
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Mellan Region Örebro läns patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL
om samverkan inom patienrnämndsverksamhet för hälsa- och sjukvård.

fc^?

Bakgrund

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och
Lekebergs kommun har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom patient-
nämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patient-
nämndsverksamhet m.m.

Den l januari 2018 upphävs lagen (1998:1656) om patienmämndsverksamhet m. m. och
ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Tidigare ingånget avtal mellan patientnämnden och kommunen upphör fr. o. m. i januari
zoi8, varvid detta avtal träder i kraft.

S i Uppgifter m. m.

Med stöd av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården åtar
sig patientnämnden att - mot särskild ersättning - handlägga sådana ärenden som är
hänförliga till den hälsa- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), som
bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna omvårdnad
enligt socialtjänstlagen (2001:453), som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Patientnämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (2017:372) om stöd vid
klagomål mot hälsa- och sjukvården.

Patientnämnden äger rätt att från kommunens organ och tjänstemän infodra de uppgif-
ter och erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för att fullgöra
sina uppgifter.

S j Avgifter och kostnader

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen
till patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen erläggs för-
skottsvis per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patientnämnden och
beräknas efter invånarantalet den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda

i kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker till patienter, när-
stående och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Kommunen ansvarar för information
om patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till all-
mänheten och för att trycksaker med information om patientnämnden hålls tillgängliga.
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$ 4 Giltighet

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden och behörigt
organ i kommunen.

Avtalet gäller från och med den l januari 2018 till och med den 31 december 2018 med
en ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet
med ett år i taget.

Detta avtal ersätter ett tidigare ingånget avtal mellan Örebro läns landstings patient-
nämnd och Lekebergs kommun i denna sak.

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Örebro den 6 november 2017

ORT OCH DATUM OKT OCH DATUM

För Region Örebro läns
patientnämnd

Ulla Berg, ordförande

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRTFT

Marcus Philipson,

Chef för Patientnämndens kansli

NAMNFORTYDLIGANDE OCH TITEL

För Lekebergs kommun

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL

UNDERSKRIFT

NAMNFÖRTYDLIGANDE OCH TITEL
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Mellan Örebro läns landstings patientnämnd och Lekebergs kommun har träffats följande

AVTAL

om samverkan inom patientnämndsverksamhet för hälso- och sjukvård.

§1

Med stöd av lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m. m., vilken innebär en
obligatorisk patientnämndsverksamhet för sjukvårdshuvudmännen-'kommuner'ochlmdstir
:alarsigpatientnämnden inom örebro läns landsting att - mot särskild ersättning'-"handla?

l7arcndensomär hänförhga tiu den hälso- och'SJUkvård enligt hälso- och sjukvårisiaog°en
), som bedrivs av kommunerna eller enligt avtal med kommun, och den allmänna0
l enligt socialtjänstlagen (1980:620), som ges i samband med sådan hälso-~och"

sjukvård.

Nämndens åtaganden och uppgifter framgår av lagen (1998:1656) om patientnämnds-
verksamhet (bil l).

!>itimm nd^n äger rätt a.tt från kommunens organ och tjänstemän infordra de uppgifter och
erhålla de upplysningar och det biträde, som nämnden behöver för attfailgörasin^ppgifter"

§2

Patientnämnden skall till kommunen återföra vunna insikter om otillfredsställande
förhållanden, så att brister uppmärksammas och kan förebyggas.

§3

För den handläggning av ärenden, som patientnämnden ombesörjer, betalar kommunen till
patientnämnden en årlig avgift om en krona per invånare. Ersättningen eriäggs förskottsvis
per kalenderår senast den 30 april efter fakturering från patientnänmden och'beräknas 7fte^

den 31 december närmast föregående år.

Kostnader för informationsinsatser från nämndens sida till anställda eller förtroendevalda i
kommunen, liksom kostnader för patientnämndens egna trycksaker tm-patienter7n"ärståmde
och allmänhet, ingår i den årliga avgiften. Respektive konmiun ansvarar för mfomiation'om
patientnämnden i samband med övrig information om kommunens service till allmänheten'
och för att trycksaker med infonnation om patientnämnden hålls tillgängliga.
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§4

Avtalet gäller under förutsättning av godkännande av patientnämnden och behörigt organ i
kommunen.

Avtalet gäller från och med l januari 2000 till och med den 31 december 2000 med en
ömsesidig uppsägningstid av sex månader. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet med ett år
i taget.

§5

Av detta avtal har upprättats två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitl.

Örebro den 29 oktober 199')

t?ör Örebro läns landstings
patientnänmd

Lekel)erg den. ̂ '?/.?-.z..?-.

För Lekebergs kommun

Arne Dahlströui
Ordförande
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Plats och tid

Tjänstgörande ledamöter

Närvarande ersättare

Övriga närvarande

Justeringens tid

Protokollet omfattar

Gästmatsaten, Eklundavägen 1 kl. 09:00-16:00

Ulla Berg (S) (ordförande) §§55-59

Carina Riberg (MP) (vice ordförande) §§58-59

Alf Rosberg (M) (2:e vice ordförande) §§55-59

Solve Persson (S) §§55-59

Emina Gacic (S) §§55-59

Margareta Carlsson (V) §§55-59

Birgitta Borg (L) §§55-59

Christina Pettersson (C) §§55-59

Elin Jensen (SD) §§55-59

Magnus Länder (MP) §§55-56 ersätter Carina Riberg (MP) (vice

ordförande)

Pell Uno Larsson (S) §§55-59

Magnus Länder (MP) §§57-58

Gunvor Sundmark (KD) §§55-59

Marcus Philipsson, enhetschef §§55-59

Per Marcusson, nämndsekreterare §§55-59

Elisabeth Berglund, handläggare §§55-59

Carolina Israetsson, handläggare §55

§§55-60

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för anslags
uppsättande

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Patientnämnden

2017-10-24

•Z_c3l'V-|t-Dto

PNisJonsli

le/" W/IMU{^C^-
Per Marcusson

1(10)

Datum för anslags
nedtagande

. o\^- , i .-Z.^
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

Underskrifter Sekreterare

Ordförande .,/

Justerande

www. regionorebrolan. se 2(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammantrådesdatum

2017-10-24

§ 55 Val av justerare

Beslut

Patientnämnden beslutar

att jämte ordföranden utse Solve Persson (S) till justerare av patientnämndens protokoll.

Protokollet ska vara justerat senast 7 november.

www.regionorebrolan.se 4(10)

Postadress

Region Örebro lån
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanfrädesdatum

2017-10-24

§ 56 Sammanträdestider Patientnämnden 2018

Diarienummer: 17PN1143

Sammanfattning
Patientnämnden har att besluta om sammanträdestider för nämndens sammanträden för
2018.

Föreslagna datum för Patientaämnden är

9 Febmari

19 april

20 Juni

13 September

25 Oktober

12 December

Beslutsunderlag
• Sammanträdestider Patientnämnden 201 8

Beslut

Patientnämnden beslutar

att anta sammanträdestider för 2018.

Skickas till

Regionkansliet

www. regionorebrolan. se 5(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 57 Nya avtal mellan patientnämnden i Region Örebro län
och länets kommuner från 1 januari 2018

Diarienummer: 17PN908

Sammanfattning

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga
kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan inom

patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lag (1998:1656) om
patientnämndsverksamhet m.m.

Den l januari 2018 upphävs lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m. m. och ersätts
av lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta
behöver tidigare ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya
avtal från och med l januari 2018.

Beslutsunderlag
• FöredragningsPM Nya avtal med länets kommuner
• Utkast till nytt avtal med länets kommuner

Beslut
Patientnämnden beslutar

att teckna nya avtal med länets kommuner om samverkan inom patientnämndsverksamhet
för hälso- och sjukvård.

www.regionorebrolan.se 6(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 58 Synpunkter och klagomål som avser förlossnings- och
kvinnosjukvård

Diarienummer: 17PN983

Sammanfattning

Rapporten baseras på en genomgång av ärenden avseende synpunkter och klagomål från
patienter inom förlossnings- och kvinnosjukvården som inkom under perioden l januari
2016 - 31 augusti 2017. Totalt ingår 74 ärenden i rapporten.
Vid genomgång av ärendena kan följande mönster eller problemområden identifieras:
- (Om)vägen via 1177

- Vad var det som togs bort egentligen?
- Endometrios - därom tvista de lärde

- Vardag for vården - sorg for den enskilde
- Pressa, krysta, sy och fixa
- Det kvarstående diket

- Ett barn kommer till världen

Beslutsunderlag

• Rapport; synpunkter och klagomål på förlossnings- och kvinnosjukvård
• Föredragnings PM Rapport

Yrkanden

Alf Rosberg (M) yrkar att rapport for synpunkter expedieras till regionstyrelsen och
underliggande fokusberedningar. Ulla Berg (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med
tillägg om att uppdra till patientnämndens kansli med att till nästkommande nämnd
återkomma med rapport om framtida expedieringsmottagare.

Propositionsordning

Ordföranden ställer Alf Rosbergs yrkande om att rapporten ska expedieras till
regionstyrelsen med underliggande fokusberedningar mot Ulla Bergs (S) yrkande om bifall
till föreliggande förslag med tilläggsyrkande om att uppdra till patientnämndens kansli med
att till nästkommande nämnd återkomma med rapport om framtida expedieringsmottagare
och finner att Ulla Bergs (S) yrkande vinner majoritet.

Beslut

att överlämna rapporten för kännedom till forvaltningsövergripande chefläkare i Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen

att överlämna rapporten för kännedom till regionfullmäktiges presidium

att överlämna rapporten för kännedom till Inspektionen för vård och omsorg, Avdelning

www. regionorebrolan. se 7(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1813, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se

.
w.
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>i Region Örebro län

Patientnämnden

Mitt

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

att överlämna rapporten för kännedom till Etikrådet

att överlämna rapporten for kännedom till Tebladet

att uppdra till patientnämndens kansli att till nästkommande möte inkomma med förteckning
över framtida distubution av rapporter från nämnden.

Reservation

Alf Rosberg (M) reserverar sig mot Patientnämndens beslut med hänvisning till eget
yrkande.

Skickas till

Förvaltningsövergripande chefläkare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionfullmäktiges presidium

Inspektionen for vård och omsorg, Avdelning Mitt
Etikrådet

Tebladet

www. regionorebrolan. se 8(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se

^1
' l/'' ^
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammanträdesdatum

2017-10-24

§ 59 Information

Sammanfattning
Återkoppling rapport -förlossnings- och kvinnosjukvård
Ingrid Strandman länsverksamhetschef och Rene Bangshöj överläkare kvinnokliniken
återkopplar med anleding av rapporten om förlossning och kvinnosjukvård. Kvinnokliniken
arbetar kontinuerligt för att förbättra vården för sina patienter. Ingrid Strandman förklarar
även att patientsäkerheten inte kan garanteras under sommaren om kvinnokliniken i
Karlskoga ska hållas öppet. Detta med anledning av semesterlagen samt att specifik
kompetens saknas for att hålla samtliga avdelningar öppna under sommarperioden.
Patientaöjdheten på kvinnokkliniken sjunker inte nämnvärt under sommaren utan ligger på
mellan 90-91%.

Verksamhetsplan och kommunikationsplan 2018
Marcus Philipsson informerar om arbetet med att implementera den nya lag som träder i
kraft l januari 2018 med Patientnämndens verksmahetsplan och kommunikationsplan for
2018.

Informationsinsatser 11 september - 23 oktober

Marcus Philipsson informerar om att patientnämnden bland annat har varit deltagande vid
seniordagama 2018 samt haft föredrag för läkarstudenter
Information/återkoppling från konferenser och andra arrangemang
Återkoppling från arbetet under seniorfestivalen.. Det var ett bra arrangemang och festivalen
var välbesökt.

Aktuellt från kansliet

Under kanslichef Marcus Philipsson semester vecka 45 kommer regiondirektör Rikard
Simonsson vara förordnad chefpatientnämndens kansli.
Information om stödpersonsverksamheten
Ingrid Steen infonmerar att 4 st anmälningar har inkommit sedan senaste sammanträdet. Det
8 november kommer en information ske av Mats Humle ske vid Patientnämndens kansli
med inriktning på kostens betydelse för det psykiska måendet.
Ekonomisk uppföljning

Marcus Philipsson.rapporterar om det ekonomiska läget för Patientnämnden.

Beslutsunderlag

• Ekonomisk rapport (AE-rapport) avseende patientnämnden, Patientnämndens kansli och
stödpersonsverksamheten september 2017

Beslut
Patientaämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

www. regionorebrolan. se 9(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan. se
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Region Örebro län

Patientnämnden

Protokoll

Sammantradesdatum

2017-10-24

§ 60 Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning
Anmälan av delegationsbeslut.
Handling cirkulerar vid sammanträdet.

Beslut

Patientnämnden beslutar

att ta rapporten till protokollet.

www. regionorebrolan. se 10(10)

Postadress

Region Örebro län
Box 1613, 701 16 Örebro

E-post: regionen@regionorebrolan.se

^
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Tjänsteskrivelse 2018-01-26 1 (1)

Dnr: KS 17-830

   

Tjänsteskrivelse - Avtal om samverkan mellan Region 
Örebro län och Lekebergs kommun för samverkan 
inom patientnämndsverksamhet

Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera 
patientnämnder. Kommunen får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om 
kommunen och landstinget har kommit överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och 
samtliga kommuner i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan 
gällande patientnämndsverksamhet inom hälso- och sjukvård i enlighet med lagen 
(1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd 
vid klagomål mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare 
ingångna avtal mellan patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från 
och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, 
därefter har patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde 
den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ingår avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet, diarienummer KS 17-830-2.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-02-05

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Tid Plats
13:00-15:30 Trollkarlen, Kommunhuset i Fjugesta  

Övriga
Anna Nilsson (Utredningssekreterare)
Martin Willén (Kommundirektör)

Protokollet innehåller paragraferna §26

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Astrid Söderquist

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Nilsson

Ej tjänstgörande ersättareBeslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Anette Bergdahl (S)
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2018-02-05

Datum för överklagan 2018-02-07 till och med 2018-03-01

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Nilsson
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Protokoll 2018-02-05

Justerare signatur

§26 - Avtal om samverkan mellan Region Örebro län och 
Lekebergs kommun för samverkan inom 
patientnämndsverksamhet (KS 17-830)
Ärendebeskrivning
I varje landsting (eller region) och kommun ska det finnas en eller flera patientnämnder. Kommunen 
får överlåta ovanstående skyldighet till landstinget, om kommunen och landstinget har kommit 
överens om detta.

Örebro läns landstings patientnämnd, nu Region Örebro läns patientnämnd, och samtliga kommuner 
i länet har i tidigare avtal kommit överens om samverkan gällande patientnämndsverksamhet inom 
hälso- och sjukvård i enlighet med lagen (1998:1656) om patientnämndsverksamhet m.m.

Den 1 januari 2018 upphävs ovannämnda lag och ersätts av lagen (2017:372) om stöd vid klagomål 
mot hälso- och sjukvården. Med anledning av detta behöver tidigare ingångna avtal mellan 
patientnämnden och kommunerna ersättas av nya avtal från och med 1 januari 2018.

Det nya avtalet har föredragits för kommunchefer vid möte den 12 oktober 2017, därefter har 
patientnämnden beslutat om tecknande av nya avtal vid sammanträde den 24 oktober 2017.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige ingår avtal med Region Örebro län gällande samverkan inom 
patientnämndsverksamhet, diarienummer KS 17-830-2.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslut
 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-5)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-1)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-2)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-3)
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 17-830-4)
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Val av 1 ombud och 1 
ersättare till Kommuninvest 

2018

8

KS 18-40
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Tjänsteskrivelse 2018-02-08 1 (1)

Dnr: KS 18-40

   

Tjänsteskrivelse - Val av 1 ombud och 1 ersättare till 
Kommuninvest 2018

Ärendebeskrivning
Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) har inkommit med en begäran om 
avsägelse från uppdraget under år 2018.   

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) 
avsägelser och utser XX till ordinarie ombud och XX till ersättare i 
Kommuninvest under år 2018.

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare
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Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §36

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-15 till och med 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

§36 - Val av 1 ombud och 1 ersättare till Kommuninvest 2018 (KS 
18-40)
Ärendebeskrivning
Wendla Thorstensson (C) och Berth Falk (S) har inkommit med en begäran om avsägelse från 
uppdraget under år 2018. 

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) avsägelser och 
utser XX till ordinarie ombud och XX till ersättare i Kommuninvest under år 2018.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet

Wendla Thorstensson (C) yrkar på att Håkan Söderman (M) utses till ordinarie ombud och 
Anette Bergdahl (S) till ersättare under 2018.

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner Wendla Thorstensson (C) och Berth Falks (S) avsägelser och 
utser Håkan Söderman (M) till ordinarie ombud och Anette Bergdahl (S) till ersättare i 
Kommuninvest under år 2018.

 

Beslut
 

 

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-40-1)
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Utbetalning av partistöd för 
2018

9

KS 18-90
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Tjänsteskrivelse 2018-02-09 1 (2)

Dnr: KS 18-90

   

Tjänsteskrivelse – Utbetalning av partistöd för 2018

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, 
mandatstöd och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, 
mandatstödet är 15 % av prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % 
av prisbasbeloppet per mandat och år. 

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2017, därför är alla partier 
berättigade till partistöd för 2018.

1 Bakgrund
Beräkningsgrunder:

Prisbasbelopp för 2017 45 500 
Grundstöd 10 % av prisbasbeloppet per parti = 4 550 kr
Mandatstöd 15 % av prisbasbeloppet per mandat = 6 825 kr
Utbildningsstöd                        12 % av prisbasbeloppet per mandat = 5 460 kr

Parti Antal 
mandat

Summa 
mandatstöd

Summa 
utbildningsstöd

Totalt 
partistöd

Socialdemokraterna 10 68 250 54 600 127 400

Centerpartiet 9 61 425 49 140 115 115

Moderaterna 5 34 125 27 300 65 975

Kristdemokraterna 2 13 650 10 920 29 120

Liberalerna 1 6 825 5 460 16 835

Vänsterpartiet 1 6 825 5 460 16 835

Miljöpartiet 1 6 825 5 460 16 835

Framtidspartiet 
Lekeberg

2 13 650 10 920 29 120

Sverigedemokraterna 4 27 300 21 840 53 690

Summa 35 235 200 188 160 470 925
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Tjänsteskrivelse 2018-02-09 2 (2)

Dnr: KS 18-90

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 enligt följande:
Socialdemokraterna            127 400 kr            
Centerpartiet                        115 115 kr
Moderaterna                         65 975 kr
Kristdemokraterna               29 120 kr
Liberalerna                            16 835 kr
Vänsterpartiet                      16 835 kr
Miljöpartiet                           16 835 kr
Framtidspartiet Lekeberg   29 120 kr
Sverigedemokraterna         53 690 kr

LEKEBERGS KOMMUN
 

Martin Willén Anna Nilsson
Kommundirektör Handläggare

Sida 125 av 128



Protokoll 2018-02-13

Kommunstyrelsen
Tid Plats
13:00-16:50 Kommunhuset Fjugesta - 

Sammanträdesrummet Multen  

Övriga
Martin Willén (Kommundirektör)
Anna Alkman (Utredningssekreterare)

Protokollet innehåller paragraferna §37

Ordförande _________________________________________________________________
Wendla Thorstensson

Justerare _________________________________________________________________
Mikael Bergdahl

Sekreterare _________________________________________________________________
Anna Alkman

Ej tjänstgörande ersättare
John Hägglöf (M)
Britt Åhsling (M)

Beslutande ledamöter
Wendla Thorstensson (C) (ordförande)
Håkan Söderman (M) (vice ordförande)
Berth Falk (S) (2:e vice ordförande)
Astrid Söderquist (C)
Kent Runesson (C)
Jonas Hansen (KD)
Elin Nilsson (L)
Pia Frohman (MP)
Anette Bergdahl (S)
Ewonne Granberg (S)
Jette Bergström (S)
Gerry Milton (SD)
Mikael Bergdahl (S)  ersätter Kjell Edlund (S)
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

LEKEBERGS KOMMUN ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2018-02-13

Datum för överklagan 2018-02-15 till och med 2018-03-09

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Fjugesta
Underskrift/anslaget av

________________________
Anna Alkman
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Protokoll 2018-02-13

Justerare signatur

§37 - Utbetalning av partistöd för 2018 (KS 18-90)
Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2016-11-28 , är partistödet uppdelat på grundstöd, mandatstöd 
och utbildningsstöd. Grundstödet är 10 % av prisbasbeloppet per parti, mandatstödet är 15 % av 
prisbasbeloppet per mandat och utbildningsstödet är 12 % av prisbasbeloppet per mandat och år. 

Samtliga partier lämnade in sin redovisning i tid år 2017, därför är alla partier berättigade till 
partistöd för 2018.

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att betala ut partistöd för 2018 enligt följande:

 Socialdemokraterna 127 400 kr 

 Centerpartiet 115 115 kr

 Moderaterna 65 975 kr

 Kristdemokraterna 29 120 kr

 Liberalerna 16 835 kr

 Vänsterpartiet 16 835 kr

 Miljöpartiet 16 835 kr

 Framtidspartiet Lekeberg 29 120 kr

 Sverigedemokraterna 53 690 kr

Kommunstyrelsens förslag till beslut

Enligt förslag till beslut.

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter. - (KS 18-90-1)
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