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Ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan 

Allmänna utskottet 

Ärendebeskrivning 
Kommunchef Bo Wallströmer har inkommit med skrivelse daterad den 24 maj 2016 
avseende ansökan om medlemskap i gemensam nämnd, Regionhälsan. 

I skrivelsen anges att kommunens avtal med nuvarande företagshälsovård löper ut 
vid kommande årsskifte. Utifrån detta har kommunchef Bo Wallströmer haft en 
dialog med ledande tjänstemän inom Regionhälsan. Regionhälsan har Region 
Örebro län som huvudman och är organiserat i en gemensam nämnd där förutom 
Region Örebro län ingår kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå och 
Lindesberg. Den ekonomiska insatsen i Regionhälsan avgör respektive medlems
kommun. I Ljusnarsbergs kommun är nuvarande budget för företagshälsovård 
316 000 kronor. Eventuell förstärkning vid ett inträde i den gemensamma nämnden 
kommer beslutas vid antagandet av 2017 års budget. 

Förslag 
Kommunchef Bo Wallströmer föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige besluta ansöka om medlemskap i den gemensamma nämnden för 
företagshälsovård, Regionhälsan. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta ansöka om medlemskap i 
den gemensamma nämnden för företagshälsovård, Regionhälsan. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Ansökan om medlemskap i gemensamma nämnden för Regionhälsan 

Kommunens avtal med nuvarande företagshälsovård löper ut vid kommande årsskifte. 
Utifrån detta har undertecknad haft en dialog med ledande tjänstemän inom Regionhälsan. 
Regionhälsan har Region Örebro Län som huvudman och är organiserat i en gemensam 
nämnd. Förutom regionen ingår kommunerna Örebro, Kumla, Hallsberg, Laxå och 
Lindesberg. 

Den kommunala ekonomiska insatsen avgör respektive medlemskommun. I Ljusnarsberg är 
nuvarande budget för företagshälsovård 316.000 kr. Eventuell förstärkning vid ett inträde i 
den gemensamma nämnden kommer beslutas vid antagandet av 2017 års budget. 

Undertecknad föreslår kommunfullmäktige besluta ansöka om medlemskap i den (iii~::::sovård 
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