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Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Tisdagen den 16 juni 2015, klockan 09.00
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Avsägelse av uppdrag
c)

Karin Thorborg (V), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2015‐06‐10
anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i beredningen för regional
utveckling (LTV 150800).
d) Hans Jansson (V), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2015‐06‐10
anhållit om befrielse från uppdragen som ersättare i landstingsstyrelsen och
som ledamot i beredningen för regional utveckling (LTV 150797).
e) Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, har i skrivelse inkommen 2015‐06‐10
anhållit om befrielse från uppdragen som ledamot och förste vice ordförande i
landstingsstyrelsen, ledamot i demokratiberedningen, ersättare i gemensam
nämnd för samverkan med landstinget Sörmland (DU nämnd), ledamot i
samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen, ledamot och vice
ordförande i landstingsstyrelsens arbetsutskott, ersättare i beredningen för
folkhälsa och sjukvård och Kommuninvest ekonomisk förening (LTV 150799).
Förslag till beslut
1. Anhållan under punkt a) ‐ e) beviljas.
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Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
d)
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Länsstyrelsen har som efterträdare till Per Landén (S), Arboga kommun, som ny
ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets utsett Michael Löfstaf (S),
Fagersta kommun. Vidare har länsstyrelsen som efterträdare till Michael Löfstaf
som ny ersättare i landstingsfullmäktiges västra valkrets utsett Leif Carlberg (S),
Surahammars kommun (LTV 150460).

Sammanträdesdagar 2016
Förslag till beslut
1.
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Följande preliminära datum fastställs för sammanträden 2016: 17 februari,
20 april, 21 juni, 21 september, 26 oktober och 23 november.

Godkännande för MÄLAB att ingå hyresavtal med Eskilstuna kommun om verkstadsdepå
KTM 150061

Ärendet finns anslaget på landstingets anslagstavla och hemsida. Vidare har
kungörelse skickats ut till ledamöter och ersättare.
Sammanfattning
Samverkanavtal om utveckling av regional tågtrafik i östra Sverige (Trafikplan 2017)
har ingåtts mellan MÄLAB:s ägare.
MÄLAB:s styrelse beslutade vid sammanträdet den 10 december 2014 att MÄLAB:s
behov av verkstadskapacitet för de fordon som anskaffas för MÄLAB:s trafik ska
tillgodoses genom att ett 25‐årigt hyresavtal tecknas med Eskilstuna kommun om en
depå som kommunen avser uppföra på Eskilstuna stationsområde.
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Förslaget är att beslut fattas om att godkänna att MÄLAB får ingå 25‐årigt hyresavtal
med Eskilstuna kommun om hyra av verkstadsdepå på Eskilstuna stationsområde.
Beskrivning av ärendet
Landstingsfullmäktige i Västmanland har vid sitt sammanträde den 17 juni 2014
bland annat beslutat att, ingå samverkansavtal om regional tågtrafik i östra Sverige
(Trafikplan 2017). Nämnda samverkansavtal är tecknat med övriga MÄLAB:s ägare.
Som ett led i trafikplan 2017 har MÄLAB under 2014 undersökt frågan om
depålokalisering. MÄLAB:s styrelse beslutade vid sammanträdet den 10 december
2014 att MÄLAB:s behov av verkstadskapacitet för de fordon som anskaffas för
MÄLAB:s trafik ska tillgodoses genom att ett 25‐årigt hyresavtal tecknas med
Eskilstuna kommun om en depå som kommunen avser uppföra på Eskilstuna
stationsområde.
Enligt samverkansavtal, punkt 10 i Bilaga 1 Uppdragsavtal, ska långsiktiga hyresavtal
avseende depåer underställas MÄLAB:s ägare för godkännande, varför det ovan
nämnda styrelsebeslut även är villkorat mot att sådant godkännande inhämtas.
MÄLAB har inkommit till Kollektivtrafikmyndigheten, Landstinget Västmanland, med
hemställan om godkännande för MÄLAB att ingå hyresavtal med Eskilstuna kommun i
enlighet med av MÄLAB:s styrelse fattat beslut den 10 december 2014.
Invånarperspektiv
Ett beslut om godkännande för MÄLAB att ingå hyresavtal med Eskilstuna kommun
om hyra av verkstadsdepå på Eskilstuna stationsområde innebär att de fordon som
planeras att ingå i Trafikavtal 2017 har tillgång till en modern verkstadsdepå med
strategiskt läge i tågtrafiksystemet. Detta i sin tur leder till en stabilare drift med färre
störningar för resenärerna.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Beslutet att godkänna att MÄLAB får ingå 25‐årigt hyresavtal med Eskilstuna
kommun om hyra av verkstadsdepå på Eskilstuna stationsområde innebär inga
ytterligare resultateffekter för landstinget än tidigare beslut om finansiering, 30 mkr
enligt kalkyl vid full trafik, inarbetas i landstingets budget och planer från och med
2017.
Miljökonsekvenser
Eventuella miljökonsekvenser hanteras av Eskilstuna kommun inom ramen som
hyresvärd.
Uppföljning
Styrelsen för MÄLAB meddelar ägarna av MÄLAB då hyresavtal med Eskilstuna
kommun är tecknat.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1. Godkänns att MÄLAB får ingå 25‐årigt hyresavtal med Eskilstuna kommun om
hyra av verkstadsdepå på Eskilstuna stationsområde.
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Svar på interpellationer
Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om namnbyte av
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landstingets verksamheter (LTV 150718).
Bil 16 a

Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om när, och om,
ambulanssjukvården ska få tillgång till journalsystemet Cosmic (LTV 150684).

Bil 17 a

Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om personer med skyddad
identitets möjligheter att lista sig hos husläkare (LTV 150745).

Bil 18 a

Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om uppföljning av
landstingspersonal som valt att sluta (LTV 150746).

Bil 19 a

Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om mänskliga rättigheter vid
upphandling (LTV 150744).
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Valärenden
Nyval
1. Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg, 2016‐01‐01‐2019‐04‐01
En ledamot och en ersättare till förbundsfullmäktige.
Ledamot
Kenneth Östberg (S), Norbergs kommun
Ersättare
2. Hjälpmedelsnämnden, 2015‐06‐16 – 2018‐12‐31
En vice ordförande nominerad av kommunerna.
Vice ordförande
Mariette Sjölund (S), Hallstahammars kommun
Fyllnadsval
3. Förvaltningsrätten i Uppsala, 2015‐06‐16‐‐2015‐12‐31
Fyllnadsval efter Emma Westergren (SD), en nämndeman.
Nämndeman
Maria Iherlius Hvid (SD), Surahammars kommun
4. Svea hovrätt, 2015‐06‐16 – 2015‐12‐31
Fyllnadsval efter Emma Westergren (SD), en nämndeman.
Nämndeman
Dan Rune Rydberg (SD), Fagersta kommun
5. Patientnämnden, 2015‐06‐16‐‐2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Kerstin Falkland (M), en ersättare.
Ersättare
Silvana Enelo‐Jansson (M), Västerås kommun.
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6. Gemensamma kostnämnden 2015‐06‐16‐2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Hans Strandlund (M), en ledamot.
Ledamot
Maria Dellham (M), Västerås kommun
7. Ledamot och 1:e vice ordförande i landstingsstyrelsen
2015‐06‐16—2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norberg.
Ledamot och tillika 1:e vice ordförande:
Hans Jansson (V) Västerås kommun.
8. Ersättare i landstingsstyrelsen, 2015‐06‐16—2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Hans Jansson (V) Västerås.
Ersättare
Juha Rundgren (V), Norbergs kommun.
9. Ledamot i Demokratiberedningen, 2015‐06‐16—2018‐10‐14
Fyllnadsval för Juha Rundgren (V), Norberg.
Ledamot
Hans Jansson (V), Västerås kommun
10. Ersättare i Gemensam nämnd för samverkan mellan Landstinget Sörmland
och Landstinget Västmanland (DU‐nämnd), 2015‐06‐16—2018‐12‐31
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norberg.
Ersättare
Hans Jansson (V), Västerås kommun
11. Ledamot i Samverkansnämnden för Uppsala/Örebroregionen,
2015‐06‐16—2018‐12‐31
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norberg.
Ledamot
Hans Jansson (V), Västerås kommun
Valberedningens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Valen förrättas enligt valberedningens förslag.

