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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 22 april 2015

§ 21

t o m sid 34

Sammanträdet öppnas
Landstingsfullmäktige i Västmanland börjar sammanträda denna dag klockan 09.00.
Ordförande Glenn Andersson hälsar ledamöter, tjänstgörande ersättare, åhörare,
samt tv-tittare välkomna samt förklarar sammanträdet öppnat.
I samband med sammanträdets öppnade håller poeten och författaren Per Helge ett
minnestal om poeten Tomas Tranströmer.
Ordföranden informerar ledamöterna grunderna för jäv i förhållande till besluten om
ansvarsfrihet. Den ledamot som är jävig anmäler detta och lämnar sedan sin plats vid
aktuell beslutspunkt och deltar därmed inte i beslutet.

§ 22

Parentation
Med anledning av Kerstin Falklands bortgång håller ordföranden ett minnesanförande. Därefter hedrar landstingsfullmäktige Kerstin Falklands minne med en
tyst minut.

§ 23
Bil 1
Bil 2

§ 24

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötessystemet. Ledamöter
och tjänstgörande ersättare deltar inte i beslut om ansvarsfrihet som rör dem själva,
§ 33.
Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Fullmäktiges beslut
1.

§ 25

Helena Hagberg (FP) och Malin Gabrielsson (KD) utses att jämte ordföranden
justera dagens protokoll den 30 april klockan nio i landstingshuset, Västerås.

Avsägelse av uppdrag
a)

b)

c)

d)

Ing-Marie Edin Kärvinge (S), Sala kommun, har i skrivelse inkommen 2015-02-25
anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges östra
valkrets.
Ida Lindh (FP), Köpings kommun, har i skrivelse inkommen 2015-04-07 anhållit
om befrielse från uppdraget som ledamot i kollektivtrafiknämnden
(LTV 150454).
Per Landén (S), Arboga kommun, har i skrivelse inkommen 2015-04-08 anhållit
om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges västra
valkrets (LTV 150460).
Jesper Nilsson (SD), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2015-04-14
anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges östra
valkrets (LTV 150505).
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Fullmäktiges beslut
1.
§ 26

Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
a)

b)

c)

d)

§ 27

Anhållan under punkt a) - d) beviljas.

Länsstyrelsen har som efterträdare till Annicka Bernholtz Jonasson (S), Västerås
kommun, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Marie
Lönn (S), Västerås kommun. Vidare har länsstyrelsen som efterträdare till Marie
Lönn (S) som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Jan
Nyberg (S), Västerås kommun.
Länsstyrelsen har som efterträdare till Daniel Söderlund (SD), Västerås kommun,
som ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Christer Lenell
(SD), Västerås kommun.
Länsstyrelsen har som efterträdare till Ulf Larsson (FP), numera Lindköping, som
ny ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Lars Alderfors (FP), Sala.
Vidare har länsstyrelsen som efterträdare till Lars Alderfors utsett Torsten
Källberg (FP), Västerås kommun, som ersättare i landstingsfullmäktiges östra
valkrets samt Laila Jarstorp (FP), Skinnskattebergs kommun, som ersättare i
landstingsfullmäktiges västra valkrets.
Länsstyrelsen har som efterträdare till Louise Eriksson (M), Sala kommun, som
ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Gunnel Wallqvist (M),
Västerås kommun.

Anmälningsärenden
a)

Protokoll från sammanträde i patientnämnden 2015-02-12.

b)

Protokoll från sammanträde i kollektivtrafiknämnden 2015-02-02.

I ärendet yttrar sig
Barbro Larsson (C)
Fullmäktiges beslut
1.
§ 28

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Handläggning av motioner
a)

Motion från Jenny Landernäs (M) inkommen 2015-03-11 om digitala
vårdcentraler. Fullmäktige har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för
yttrande (LTV 150339).

b)

Motion från Jenny Landernäs (M) inkommen 2015-03-11 om sociala medier.
Fullmäktige har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande
(LTV 150340).

c)

Motion från Mikael Andersson Elfgren (M) inkommen 2015-03-11 om
chattfunktion för psykiatrin. Fullmäktige har överlämnat motionen till
landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150341).

d)

Motion från Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C)
och Malin Gabrielsson (KD) inkommen 2015-03-10 om att ta tillvara nyanländas
kompetens i vården. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till
landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150335).

e)

Motion från Maria Dellham (M) inkommen 2015-03-03 om patienters integritet i
väntrummen. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstings-
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styrelsen för yttrande (LTV 150300).
f)

Motion från Maria Dellham (M) inkommen 2015-03-31 om vårdnära service.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för
yttrande (LTV 150440).

g)

Motion från Helena Hagberg m.fl. (samtliga FP) inkommen 2015-04-13 om
mellanvårdsplatser. Fullmäktige har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150492).

Fullmäktiges beslut
1.
§ 29

Informationen noteras.

Redovisning av motioner under handläggning
Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska de motioner som inte beretts färdigt
redovisas vid två tillfällen varje år. Redovisningen sker på sammanträdet i april och i
oktober.
Sammanställningen omfattar 15 motioner.
Fullmäktiges beslut
1.

§ 30

Informationen noteras.

Redovisning av verksamheten 2014 i patientnämnden
LTV 150027

Inledning av patientnämndens ordförande Anna-Maria Romlid (V) och kanslichef
Susanne Antonsson.
Enligt landstingets reglemente för patientnämnden ska nämnden senast den sista
februari varje år lämna en redovisning av föregående års verksamhet till landstingsfullmäktige.
Patientnämnden har vid sitt sammanträde 2015-02-12 § 9 behandlat verksamhetsberättelsen för 2014.
I ärendet yttrar sig
Barbro Larsson (C)
Fullmäktiges beslut
1.
§ 31

Patientnämndens redovisning av verksamheten år 2014 läggs till handlingarna.

Redovisning av verksamheten 2014 i gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och
andra samverkansfrågor
LTV 150233

Enligt reglementet för gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands
län ska nämnden varje år redovisa sin verksamhet och delge respektive fullmäktige
årsberättelsen under mars månad efter verksamhetsåret.
Gemensamma nämnden har vid sitt sammanträde 2015-02-13 § 8 behandlat
verksamhetsberättelsen för 2014.
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I ärendet yttrar sig
Rigmor Åkesson (S)
Fullmäktiges beslut
1.
§ 32

Gemensamma nämndens verksamhetsberättelse 2014 läggs till handlingarna.

Redovisning av verksamheten 2014 i DU-nämnden och DU-nämndens inköpsutskott
LTV 150443

Enligt reglementet för gemensamma nämnden för samverkan mellan Landsinget
Sörmland och Landstinget Västmanland, DU-nämnden, ska nämnden varje år
redovisa sin verksamhet i en årsberättelse och delge respektive fullmäktige
årsberättelsen under första kvartalet efter verksamhetsåret.
DU-nämnden har vid sitt sammanträde 2015-03-13 § 8 behandlat
verksamhetsberättelsen för 2014.
Fullmäktiges beslut
1.
§ 33

DU-nämndens verksamhetsberättelse för 2014 läggs till handlingarna

Revisionsberättelse för Landstinget Västmanland, beviljande av ansvarsfrihet för 2014 års
verksamhet
LTV 150470

Inledning av Björn Norell, ordförande för landstingets revisorer mandatperioden 2010
till 2014
Av revisionsberättelsen för 2014 års verksamhet i Landstinget Västmanland framgår
att revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för landstingsstyrelen, patientnämnden,
styrelsen för Tärna folkhögskola, kollektivtrafiknämnden och landstingets
förtroendevalda i de gemensamma nämnderna.
Av revisonsberättelsen för 2014 års verksamhet i kommunalförbunden Västmanlands
Teater och Västmanlandsmusiken och Västmanlands samtrafikförbund framgår att
revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för landstingets förtroendevalda i
kommunalförbunden.
Norra Västmanlands samordningsförbund, Västra Mälardalens samordningsförbund
och Samordningsförbundet Västerås har lämnat revisionsberättelser, vari revisorerna
tillstyrker ansvarsfrihet för förbunden och dess ledamöter.
Fullmäktiges ställningstagande till revisorernas förslag ska motiveras och fullmäktiges
presidium har därför berett frågan vid sammanträde 2015-04-07. Med ledning av
revisionsberättelserna för Landstinget Västmanland tillstyrker presidiet revisionens
förslag att bevilja landstingsstyrelsen ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet. Presidiet
tillstyrker vidare att övriga nämnder samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års verksamhet.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Barbro Larsson (C)
Noteras att närvarande ledamöter och tjänstgörande ersättare inte deltar i beslut
som rör dem själva (se § 23).
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Fullmäktiges beslut
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Landstingsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
Patientnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i enlighet med
revisorernas tillstyrkan.
Styrelsen/utskottet för Tärna folkhögskola beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Kollektivtrafiknämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i enlighet
med revisorernas tillstyrkan.
Gemensamma nämnden för hjälpmedel och andra
samverkansfrågor/hjälpmedelsnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Gemensamma kostnämnden beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Gemensamma DU-nämnden för varuförsörjning och DU-nämndens inköpsutskott beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i enlighet med
revisorernas tillstyrkan. Ordföranden frågar fullmäktige om det kan godkännas
att följande tillägg görs i beslutsmeningen ”och DU-nämndens inköpsutskott”
varpå fullmäktige godkänner tillägget.
Kommunalförbundet Västmanlands teater beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Kommunalförbundet Västmanlands samtrafikförbund beviljas ansvarsfrihet för
2014 års förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Norra Västmanlands Samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Västra Mälardalens samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2014 års
förvaltning i enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Samordningsförbundet Västerås beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning i
enlighet med revisorernas tillstyrkan.
Nedanstående revisionsberättelser och granskningsrapporter läggs till
handlingarna:
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Landstinget Västmanland,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet
Västmanlands teater,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet
Västmanlandsmusiken,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för kommunalförbundet
Västmanlands samtrafikförbund,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Norra Västmanlands
samordningsförbund,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Västra Mälardalens
samordningsförbund,
Revisionsberättelse och granskningsrapport för Samordningsförbundet Västerås
samt
Revisionsberättelse för Västmanlands Tolkservice.
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Allmänhetens frågestund med anledning av landstingets årsredovisning
Ingen fråga om landstingets årsredovisning för 2014 har kommit in till fullmäktiges
möte.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
§ 35

Årsredovisning 2014 för Landstinget Västmanland
LTV 141780

Inledning av landstingsdirektör Monica Berglund och ekonomidirektör Nils-Eric
Gustavsson.
Årsredovisningen avser att visa landstingets verksamhets resultat och utveckling i
förhållande till de mål och intentioner som finns i Landstingsplan 2014-2016. Den går
inte in på enskilda verksamheters resultat utan om man vill veta mer om dem
hänvisas till verksamheternas egna årsredovisningar.
Årsredovisningen utgår från ett landstings- och befolkningsperspektiv och avser att i
första hand visa vad invånarna har fått för skattepengarna. Måluppfyllelsen redovisas
i ett särskilt avsnitt.
Av landstingsfullmäktiges 35 fastställda mål uppnås 21 mål helt eller delvis. Tio mål
har ej uppnåtts. Fyra mål följs upp först 2015 eller 2016.
Det ekonomiska resultatet 2014 på 83,5 miljoner kronor motsvarar cirka en procent
av skatter och statsbidrag. För att landstinget ska ha en god ekonomisk hushållning
långsiktigt krävs ett resultat som överstiger två procent av skatter och statsbidrag,
vilket innebär drygt 150 miljoner kronor per år över en konjunkturcykel. Resultat på
denna nivå krävs för att landstinget ska klara sina pensionsåtaganden, kommande
investeringar och för att inte skjuta kostnader på kommande generationer.
God ekonomisk hushållning skapas genom att verksamheten drivs ändamålsenligt
och kostnadseffektivt på en grund bestående av en stark och uthållig ekonomi.
En kvalitativt god vård är en del av god ekonomisk hushållning. Öppna jämförelser
visar på fortsatt god medicinsk kvalitet, men inom bland annat den palliativa vården
samt inom förebyggande åtgärder för att förhindra trycksår och minska självmorden
finns förbättringspotential. Mätningar visar också att det finns förbättringar att göra
inom tillgänglighet, bemötande, information och delaktighet. Under året har stora
trafiksatsningar och utökad service skett inom länets kollektivtrafik, vilket inneburit
både en resandeökning och en kraftigt förbättrad kundnöjdhet.
Vid en första anblick kan årsredovisningen ge en bild av att det är balans mellan
verksamhet och ekonomi. Fortfarande kvarstår dock det grundläggande problemet
med obalans inom den västmanländska sjukvården, och kostnadsutvecklingen är hög.
Underskotten inom de sjukvårdande verksamheterna uppvägs av överskott inom de
landstingsövergripande verksamheterna samt av bättre finansnetto och högre
statsbidrag än budgeterat.
Vid fastställande av resultat enligt balanskravet ska realisationsvinster räknas ifrån
årets resultat och särskilt sparande ska återföras. Realisationsvinsterna för 2014
uppgår till 0,2 miljoner kronor. Efter justering för realisationsvinsterna blir resultatet
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83,3 miljoner kronor enligt balanskravet. Av överskottet avsätts 10 miljoner kronor
till forskningsfonden. Den resterande delen, 73,3 miljoner kronor, avsätts till det
egna kapitalet i syfte att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller
kostnadsökningar.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Denise Norström (S), Tomas Högström (M), Hans Jansson (V), Andreas Porswald
(MP), Helena Hagberg (FP), Barbro Larsson (C), Malin Gabrielsson (KD), Maria
Andersson-Liljedahl (SD), Pernilla Rinsell (MP), Ingvar Nordén (KD), Maria Dellham
(M), Kenneth Östberg (S), Jenny Landernäs (M), Magnus Kindbom (C), Lena
Johansson (S), Tommy Levinsson (S), Tommy Engström (KD), Karin Thorborg (KD) och
Dan Avdic Karlsson (V).
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

2.

Protokollsanteckning
Mikael Andersson Elfgren, Gunnar Björnstad, Stephanie Bruksgård, Evelina
Goderholt, Asta Matikainen Lecklin, Louise Eriksson, Susanne Henning Aihonen,
Tomas Högström, Jenny Landernäs, Fredrik Larsson, Sverre Linton, Ola Saaw, Hans
Strandlund, Silvana Enelo-Jansson och Johan Widén (samtliga M);
Helena Hagberg, Lars Alderfors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Bengt-Åke
Nilsson (samtliga FP);
Gustav Eriksson, Magnus Ekblad, Magnus Kindbom och Barbro Larsson (samtliga C)
samt
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Tommy Engström (samtliga KD) lämnar
protokollsanteckning enligt bilaga.

Bil 3

§ 36

Enligt balanskravet på 83,3 miljoner kronor avsätts av årets resultat 10 miljoner
kronor till forskningsfonden och 73,3 miljoner kronor för
att möta framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar.
Årsredovisningen för år 2014 godkänns.

Resultatreglering för år 2014
LTV 150361

Sedan verksamhetsåret 2009 tillämpas en resultatregleringsmodell för Landstinget
Västmanland. Modellen innebär att förvaltningarna Västmanlands sjukhus respektive
Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet behåller 30 procent av över- eller
underskott. För kollektivtrafiknämnden, hjälpmedelscentrum, kostnämnden och
Centrum för klinisk forskning samt den landstingsdrivna primärvården gäller 100
procent av över- eller underskott. Nivån fastställs efter särskild analys i bokslutsdialog.
Uppföljningsmöte med förvaltningarna rörande verksamheten 2014 har genomförts.
Förslag på nivån för ekonomiskt resultat som ligger till grund för resultatreglering har
tagits fram och redovisas i tabellen nedan. Utgångspunkt har varit en övergripande
avstämning av uppdrag kontra ersättning. Därefter har hänsyn tagits till kostnader av
engångskaraktär, till exempel merkostnader av typen åtagande utan finansiering.
Föreligger förslag till resultatreglering för 2014 för Västmanlands sjukhus; Primärvård, psykiatri och habiliteringsverksamhet; landstingsägd primärvård; Hjälpmedels-
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centrum; Kostnämnden; Centrum för klinisk forskning samt Kollektivtrafiknämnden.
Den landstingsägda primärvården har ett underskott på 17,9 miljoner kronor i bokslutet. I bokslutsdialogen har bland annat framförts merkostnader för Cosmicinförande samt merkostnader i samband med inhyrd personal. För merkostnader för läkare
från bemanningsföretag ges likt tidigare år en reglering med 50 procent av merkostnaden.
Kost redovisar ett underskott i bokslutet på 9,4 miljoner kronor. Resultatområde Försäljning och Kostservice har ett ackumulerat underskott på 3,1 miljoner kronor beroende på att personalmatsalen Höjdpunkten går med underskott. Antalet restauranggäster är inte tillräckligt för att kunna bära kostnaderna. Kost medges en justering för
detta vid årets resultatregering.
Efter beslut i landstingsstyrelsen har Centrum för klinisk forskning ianspråktagit
3,6 miljoner kronor under 2014.
Belopp i miljoner kronor

Resulta Justering Förslag Ingåend
t 2014 vid
resultat- e
boksluts- reglering resultat
dialog
2014

Västmanlands sjukhus,
exklusive Hjälpmedelscentrum

-151,2

59,1

-27,6

-88,0

-115,6

Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet,
exklusive landstingsägd
primärvård

-1,3

7,9

2,0

-1,4

0,6

Landstingsägd primärvård

-17,9

14,5

-3,4

0,3

-3,1

Hjälpmedelscentrum

0,0

0,0

4,7

4,7

Kollektivtrafiknämnden

2,9

2,9

2,5

5,4

Kostnämnden

-9,4

-6,3

-0,5

-6,8

Centrum för klinisk
forskning

3,0

3,0

3,6

3,1

Ianspråk Summa
-tagande reglerat
2014
resultat

-3,6

3,0

Under överläggingen i ärendet yttrar sig
Tomas Högström (M), Maria Dellham (M), Tommy Levinsson (S), Sverre Linton (M),
Kerstin Åkesson (MP) och Hans Strandlund (M).
Yrkanden
Tomas Högström yrkar att resultatet för Kostnämnden inte ska justeras med 3,1
miljoner kronor.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att fullmäktige har
beslutat enligt landstingstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Förslaget till resultatreglering för år 2014 godkänns.
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Reservation
Mikael Andersson Elfgren, Gunnar Björnstad, Stephanie Bruksgård, Evelina
Goderholt, Asta Matikainen Lecklin, Louise Eriksson, Susanne Henning Aihonen,
Tomas Högström, Jenny Landernäs, Fredrik Larsson, Sverre Linton, Ola Saaw, Hans
Strandlund, Silvana Enelo-Jansson och Johan Widén (samtliga M);
Helena Hagberg, Lars Alderfors, Anita Lilja-Stenholm, Sam Haddad och Bengt-Åke
Nilsson (samtliga FP);
Gustav Eriksson, Magnus Ekblad, Magnus Kindbom och Barbro Larsson (samtliga C)
samt
Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Tommy Engström (samtliga KD) reserverar sig
till förmån för Tomas Högströms yrkande enligt bilaga.

Bil 4

§ 37

Årsredovisning 2014 för Folktandvården Västmanland AB
LTV 150362

Folktandvården Västmanland AB, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat
årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2014.
Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2014 följt bolagets verksamhet via
protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och
ledning.
Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som
ersättare valt Maria Dellham (M) och Juha Rundgren (V).
Landstingsstyrelsen har beslutat
Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att
bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala
befogenheterna.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

§ 38

Röstombudet får i uppdrag att vid Folktandvården Västmanland AB:s
årsstämma 2015-05-22 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att
resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisning 2014 för AB Västerås Lokaltrafik
LTV 150364

AB Västerås Lokaltrafik, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat
årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2014.
Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2014 följt bolagets verksamhet via
protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och
ledning.
Fullmäktige har för bolagsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och
som ersättare valt Juha Rundgren (V) och Tomas Högström (M).
Landstingsstyrelsen har beslutat
Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att
bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala
befogenheterna.
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Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

§ 39

Röstombudet får i uppdrag att vid AB Västerås Lokaltrafiks årsstämma 2015-0518 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i
enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisning 2014 för Västmanlands lokaltrafik AB
LTV 150363

Västmanlands Lokaltrafik AB, som är ett helägt landstingsbolag, har överlämnat
årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport för verksamheten 2014.
Landstingsstyrelsen har i sin uppsiktsplikt under 2014 följt bolagets verksamhet via
protokoll, delårsrapporter, årsredovisning samt i dialog med bolagets styrelse och
ledning.
Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S) och som
ersättare valt Juha Rundgren (V) och Sten Linder (M).
Landstingsstyrelsen har beslutat
Utifrån uppsiktsplikten har landstingsstyrelsen inte funnit något som visar på att
bolagets verksamhet inte bedrivits ändamålsenligt eller i strid med de kommunala
befogenheterna.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

§ 40

Röstombudet får i uppdrag att vid Västmanland Lokaltrafik AB:s årsstämma
2015 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras
i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisning 2014 för Almi Företagspartner Mälardalen AB
LTV 150347

Almi Företagspartner Mälardalen AB, där landstinget äger 24,5 procent, har
överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för 2014.
Fullmäktige har för årsstämman som röstombud valt Denise Norström (S).
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

§ 41

Röstombudet får i uppdrag att vid Almi Företagspartner Mälardalen AB:s
årsstämma 2015 rösta för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet
disponeras i enlighet med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Årsredovisning 2014 för Tåg i Bergslagen
LTV 150365

Tåg i Bergslagen AB, där landstinget äger 25 procent, har överlämnat årsredovisning
för 2014 (ännu ej underskriven).
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Denise Norström (S) och Tommy Levinsson (S)
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Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

2.

§ 42

Röstombudet får i uppdrag att vid Tåg i Bergslagen AB:s årsstämma 2015 rösta
för att resultat- och balansräkning fastställs, att resultatet disponeras i enlighet
med styrelsens förslag och att styrelsen och VD beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2014.
Röstombudet får i uppdrag att på stämman ånyo påpeka för styrelsen i Tåg i
Bergslagen vikten av att angiven tidplan hålls för inlämnande av årsredovisning
och revisionsberättelse inför kommande verksamhetsår.

Årsredovisning 2014 för Västmannatrafik AB
LTV 150366

Västmannatrafik AB var fram till årsskiftet 2014 - 2015 ett helägt landstingsbolag men
såldes då till Västerås stad Strategiska Fastigheter AB.
Bolaget har överlämnat årsredovisning och revisionsberättelse för kännedom.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.
§ 43

Informationen noteras.

Delegation av rätt att teckna överenskommelse om samarbete för personer med psykisk
funktionsnedsättning mellan landsting och kommun
LTV 150368

Landstinget och kommunerna är enligt 5 kap. 8 a § Socialtjänstlagen och 8 a § Hälsooch sjukvårdslagen skyldiga att ingå överenskommelser om ett samarbete för
personer med psykisk funktionsnedsättning. I Västmanland finns en överenskommelse för barn och unga och en för vuxna.
Arbetet med att revidera överenskommelserna pågår för närvarande. De reviderade
överenskommelserna kommer att vara klara för beslut i länets kommuner och
landstinget i augusti eller september 2015.
Länets kommuner och landsting har möjlighet att få del av prestationsbaserat
statsbidrag förutsatt att kraven är uppfyllda. Ett av dessa krav gäller ovanstående
överenskommelser. Överenskommelserna ska redovisas för Socialstyrelsen senast
den 2 november 2015.
Enligt förarbetena till lagstiftningen är det fullmäktige som ska fatta beslut om
överenskommelsen, men fullmäktige kan också besluta att delegera beslutet.
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

§ 44

Fullmäktige delegerar till landstingsstyrelsen att teckna överenskommelse om
samarbete för personer med psykisk funktionsnedsättning mellan landstinget
och länets kommuner.

Reviderad arbetsordning för landstingsfullmäktige och namnändring av fullmäktiges beredning
LTV 150367

Landstingsfullmäktige fastställde 2014-06-17 § 70 fullmäktiges arbetsordning.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har nyligen reviderat sitt underlag till
normalarbetsordning för fullmäktige. SKL:s normalarbetsordning utgör underlag för
lokala bedömningar i regioner, landsting och kommuner.
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Några mindre justeringar föreslås i fullmäktiges arbetsordning:
Punkt 6 – Ärenden och handlingar till sammanträdena – tillägg i andra stycket om
elektroniskt utskick.
Punkt 15 – Omröstningar- tillägg i första stycket om användandet av
voteringsanläggning.
Punkt 24 – Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning – reviderad text om att
presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning
Namnändring av fullmäktigeberedning
Landstinget Västmanland har under åren använt olika begrepp för ”dem man är till
för” – invånare eller medborgare. Invånare används i vardagliga sammanhang men i
officiella sammanhang är det ofta medborgare som används.
Ett skäl till att använda medborgare istället för invånare har varit att lyfta fram den
demokratiska aspekten, det vill säga medborgare i form av rösträtt. Invånare är ett
vidare begrepp och kan omfatta personer som bor eller vistas i Västmanland. Mot
bakgrund av dagens mångfald i samhället och landstingets strävan att vara medvetna
och jämlika i vår kommunikation föreslås att fullmäktiges beredning för
medborgardialog byter namn till ”beredning för invånardialog”.
Demokratiberedningen har tillstyrkt förslagen.
Under överläggningen i ärendet yttrar sig
Gustav Eriksson (C)
Fullmäktiges beslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.
§ 45

Förslag till justeringar i arbetsordningen för landstingsfullmäktige och
namnbytet av fullmäktiges beredning till beredning för invånardialog fastställs.

Inkomna interpellationer och frågor
1. Interpellation från Maria Delham (M) om vårdnära service (LTV 150198). Inkom
till fullmäktiges sammanträde 2015-02-18. Vid sammanträdet beslutades att
interpellationen skulle besvaras den 22 april.
2. Interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om familjecenter i Kolsva
(LTV 150198).
3. Interpellation från Gunnar Björnstad (M) om landstingets programarbete (LTV
150475).
4. Interpellation från Maria Dellham (M) om utredning av sömnapné- mottagning
(LTV 150479).
5.

Interpellation från Johan Widén (M) om uppvärmning (LTV 150481).

6. Interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om fysisk aktivitet på recept
(LTV 150482).
7.

Interpellation från Anita Lilja-Stenholm om rökavvänjning (LTV 150474).
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8.

Interpellation från Helena Hagberg (FP) om sårvårdscentrum (LTV 150485).

9.

Interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om ätstörningsvård (LTV 150484).

10. Fråga från Bengt-Åke Nilsson (FP) om kollektivtrafiknämndens inställning till en
eventuell avstängning av busstrafiken på Vasagatan i Västerås (LTV 150510).
11. Fråga från Bengt-Åke Nilsson (FP) om personalsituationen på Barn- och
ungdomspsykiatriskakliniken (BUP) (LTV 150514).
Fullmäktiges beslut
1.
§ 46
Bil 5

Interpellationerna och frågorna får ställas.

Svar på interpellationer
1. Svar på interpellation från Maria Delham (M) om vårdnära service (LTV 150198).
Inkom till fullmäktiges sammanträde 2015-02-18. Vid sammanträdet beslutades att
interpellationen skulle besvaras den 22 april.
Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Maria Dellham (M) och Lena Johansson (S)

Bil 6

2. Svar på interpellation från Maria Andersson Liljedahl (SD) om familjecenter i
Kolsva (LTV 150198).
Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Maria Andersson Liljedahl (SD), Andreas Porswald (MP) och Pernilla Rinsell (MP)

Bil 7

3. Svar på interpellation från Gunnar Björnstad (M) om landstingets programarbete
(LTV 150475).
Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Gunnar Björnstad (M) och Denise Norström (S)

Bil 8

4. Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om utredning av
sömnapnémottagning (LTV 150479).
Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Maria Dellham (M) och Kenneth Östberg (S)

Bil 9
5.

Svar på interpellation från Johan Widén (M) om uppvärmning (LTV 150481).

Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Johan Widén (M), Andreas Porswald (MP) och Pernilla Rinsell (MP)
Bil 10

6. Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om fysisk aktivitet på
recept (LTV 150482).
Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Mikael Andersson Elfgren (M), Pernilla Rinsell (MP) och Barbro Larsson (C)

Bil 11

7. Svar på interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om rökavvänjning
(LTV 150474).
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Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Anita Lilja-Stenholm (FP) och Pernilla Rinsell (MP)
8. Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om sårvårdscentrum
(LTV 150485).
Bil 12

Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Helena Hagberg (FP) och Kenneth Östberg (S)
9. Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om ätstörningsvård
(LTV 150484).

Bil 13

Vid behandling av interpellationen yttrar sig
Malin Gabrielsson (KD) och Hans Jansson (V)
10. Svar på fråga från Bengt-Åke Nilsson (FP) om kollektivtrafiknämndens inställning
till en eventuell avstängning av busstrafiken på Vasagatan i Västerås (LTV 150510).
Vid behandling av frågan yttrar sig
Bengt Åke Nilsson (FP) och Tommy Levinsson (S)
11. Svar på fråga från Bengt-Åke Nilsson (FP) om personalsituationen på Barn- och
ungdomspsykiatriskakliniken (BUP) (LTV 150514).
Vid behandling av frågan yttrar sig
Bengt Åke Nilsson (FP), Lena Johansson (S) och Tomas Högström (M)

§ 47

Valärenden
Nyval
1. AB Västerås Lokaltrafik, från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie
årsstämma 2019
Fem ledamöter varav en ordförande och två ersättare till styrelsen. Ett
stämmoombud/röstombud och två stämmoombud-/röstombudsersättare. En
lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisor.
Ledamot
1. 2. Nils-Eric Gustavsson
3. Kenneth Holmstedt
4. Eva Lindahl
5. –
Ordförande, ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma 2016
Kenneth Holmstedt
Stämmombud/röstombud
1. Denise Norström (S), Västerås kommun
Stämmombud-/röstombudsersättare
1. Juha Rundgren (V), Norbergs kommun
2. Maria Delham (M), Västerås kommun
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Lekmannarevisor
Elisabeth Löf
Ersättare för lekmannarevisor
Björn Norell
2. Tåg i Bergslagen AB, från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie årsstämma
2019
Ett stämmobud/röstombud samt två ersättare för denne.
Stämmombud/röstombud
1. Denise Norström (S), Västerås kommun
Stämmombud-/röstombudsersättare
1. Juha Rundgren (V), Norbergs kommun
2. Maria Delham (M), Västerås kommun
3. Mälardalsrådets utjämningsmandat, från ordinarie årsstämma 2015 till
ordinarie årsstämma 2019
En ledamot och en ersättare från socialdemokraterna, två ledamöter och två
ersättare från miljöpartiet och fem ledamöter och ersättare från
sverigedemokraterna.
Socialdemokraterna
Ledamot
1. Tommy Levinsson (S), Västerås kommun
Ersättare
1.Lena Johansson (S). Köpings kommun
Miljöpartiet
Ledamot
1. Kerstin Åkesson (MP), Kungsörs kommun
2. Peter Ristikartano (MP), Hallstahammars kommun
Ersättare
1. Erik Åberg (MP), Sala kommun
2. Dan Karlsson (V), Arboga kommun
Sverigedemokraterna
Ledamot
1. Magnus Edman (SD), Sala kommun
2. Ann-Christine From Utterstedt (SD), Västerås kommun
3. Johan Henriksson (SD), Fagersta kommun
4. Maria Andersson Liljedahl (SD), Köpings kommun
5. Fredrik Andersson (SD), Köpings kommun
Ersättare
1. Pia Jansson (SD), Skinnskattebergs kommun
2. Åsa-Lena Vestling (SD), Norbergs kommun
3. Stefan Vestling (SD), Norbergs kommun
4. Karolina Glogowska (SD), Köpings kommun
5. Mari Boman (SD), Västerås kommun
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Mälardalsrådets fasta mandat, från ordinarie årsstämma 2015 till ordinarie
årsstämma 2019
En ersättare med invalsnummer två.
Ersättare
2. Marlene Tamlin (MP), Västerås kommun
Vid fullmäktiges sammanträde 2014-11-19 § 155 p. 11 nominerade Landstinget
Västmanland tre ledamöter och tre ersättare till Mälardalsrådet. Peter Ristikartano
(MP) nominerades till ersättarplatsen med invalsnummer två. Till ersättarplatsen
med invalsnummer två ska rätteligen Marlene Tamlin (MP) nomineras enligt ovan.
Fyllnadsval
1. Förvaltningsrätten i Uppsala, 2015-04-22--2015-12-31
Fyllnadsval efter Ragnhild Jansson (SD), en nämndeman.
Nämndeman
Mikael Eriksson (SD), Sala kommun
2. Västmanlands Samtrafikförbund, 2015-04-22—2015-12-31
Revisor för förbundet till dess likvidation av förbundet har avslutats eller längst till
2015-12-31.
Revisor
Rolf Hahre
3. Kollektivtrafiknämnden, 2015-04-22—2018-10-14
Fyllnadsval efter Ida Lindh (FP) och Bengt-Åke Nilsson, en ledamot och en ersättare.
Ledamot
Bengt-Åke Nilsson (FP), Västerås kommun
Ersättare
Torsten Källberg (FP), Västerås kommun
Fullmäktiges beslut
1.
§ 48

Valen förättas enligt valberedningens förslag.

Information från beredningen för invånardialog
Beredningens ordförande Dennis Nilsson (S) presenterar beredningen för
invånardialogs uppdrag och arbetssätt.

§ 49

Sammanträdet avslutas
Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat klockan 19.22.
Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare
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Justerat 2015-04-30

Glenn Andersson

Hans Strandlund

Ordförande, justerar ej § 33, beslutspunkt 3

Andre vice ordförande, justerar § 33, beslutspunkt 3

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-04-30 intygas:

