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Organ

Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 23 september 2015, klockan 09.00

1

Sammanträdet öppnas
Vid sammanträdet delas landstingets miljöpris och landstingets kulturstipendier samt
hedersgåva ut.

2

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

3

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöterna loggar in i mötetssystemet.

4

Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Förslag till beslut
1.

5

xxx och yyy utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll,
den 30 september 2015 klockan 08:30.

Avsägelse av uppdrag
a)

Lovisa Eliasson (M), Västerås kommun har i skrivelse inkommen 2015‐08‐17
anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige
(LTV 151027).
b) Hans Jansson (V), Västerås kommun har i skrivelsen inkommen 2015‐08‐24
anhållit om befrielse från uppdraget som ordförande och ledamot i utskottet för
Tärna folkhögskola (LTV 151073).
c) Mats Lundemalm (FP), har i skrivelse inkommen 2015‐08‐19 entledigats på egen
begäran från uppdraget som nämndeman vid Förvaltningsrätten i Uppsala
(LTV 151038).
Förslag till beslut
1.
2.

6

Anhållan beviljas under punkt a).
Informationen noteras under punkterna b)‐c).

Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
a)

b)

Länsstyrelsen har som ny ledamot landstingsfullmäktiges i västra valkrets efter
Juha Rundgren, Norbergs kommun utsett Dan Avdic Karlsson, Arboga kommun.
Vidare har länsstyrelsen i landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Stefan
Lundborg, Köpings kommun och i landstingsfullmäktiges västra valkrets Helena
Gustavsson, Västerås kommun som nya ersättare efter Dan Avdic Karlsson.
Länsstyrelsen har som ledamot i landstingsfullmäktiges östra valkrets efter
Louise Eriksson, Sala kommun utsett Sten Linder (M), Västerås kommun. Vidare
har länsstyrelsen utsett Anita Westin Brodd (M), Västerås kommun till ny
ersättare i östra valkretsen efter Sten Linder.
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c)

Länsstyrelsen har som nya ersättare efter Daniel Johansson (SD), Västerås i
landstingsfullmäktiges östra valkrets utsett Jan Johansson (SD), Västerås
kommun och i landstingsfullmäktiges västra valkrets Christer Lenell (SD),
Västerås kommun.

Förslag till beslut
1.
7

Informationen noteras.

Anmälningsärenden

Bil 1

a)

Protokoll från kollektivtrafiknämnden 2015‐06‐01 och 2015‐08‐26

Bil 1

b)

Protokoll från patientnämnden 2015‐06‐11

Bil 1

c)

Protokoll från kostnämnden 2015‐05‐21

Förslag till beslut
1.
8

Anmälningsärendena läggs till handlingarna.

Handläggning av motioner

Bil 2

a)

Mikael Andersson Elfgren, Stephanie Bruksgård, Andreas Weiborn och Sverre
Linton (samtliga M) har i motion inkommen 2015‐06‐29 föreslagit att minska
antalet ledamöter i landstingsfullmäktige. Fullmäktiges presidium har
överlämnat motionen till styrelsen för yttrande (LTV 150901).

Bil 3

b)

Maria Dellham (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) har i motion inkommen 2015‐07‐08 föreslagit att den mobila
familjeläkarenheten utvärderas. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150941).

Bil 4

c)

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) har i motion inkommen 2015‐07‐20 föreslagit höjd extra
ersättning för nattjänstgöring. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen
till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150964).

Bil 5

d)

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) har i motion inkommen 2015‐07‐29 föreslagit att landstinget
inför vårdval inom psykoterapin. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150986).

Bil 6

e)

Sverre Linton och Stephanie Bruksgård (båda M) har i motion inkommen 2015‐
08‐05 föreslagit att landstinget inrättar en ny uppföljningsfunktion inom
centrum för HR. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till
landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 150996).

Bil 7

f)

Tomas Högström (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C) och Malin
Gabrielsson (KD) har i motion inkommen 2015‐08‐19 föreslagit att landstinget
tar fram en plan för att utveckla den dagkirurgiska verksamheten vid
Västmanlands sjukhus Köping och att privata vårdgivare ges möjligheten att
hyra och nyttja operationssalarna. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151043).

Bil 8

g)

Maria Andersson Liljedahl (SD) har i motion inkommen 2015‐08‐20 föreslagit att
ett projekt med akutbilar för psykiatrin startas och att projektet utvärderas
inom två år efter projektstart. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen
till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151045).

FÖREDRAGNINGSLISTA

3 (12)

LF
2015‐09‐23
Bil 9

h)

Maria Andersson Liljedahl (SD) har i motion inkommen 2015‐08‐20 föreslagit att
landstinget inför kostnadsfri behandling av tandlossning och att invånarna i
landstinget informeras om riskerna med tandlossning. Fullmäktiges presidium
har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151049).

Bil 10

i)

Malin Gabrielsson, Joakim Widell och Ingvar Nordén (samtliga KD) har i motion
inkommen 2015‐08‐25 föreslagit att landstinget undersöker möjligheterna för
ett projektinitiativ inom socialfonden ÖMS med syfte att starta ett
förbättringsarbete inom IT‐support riktat mot vårdande personal i
pensionsålder. Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till
landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151081).

Bil 11

j)

Birgitta Andersson (C) har i motion inkommen 2015‐08‐25 föreslagit att
landstinget ansluter sig till SKL:s verktyg för öppna data samt att en plan för hur
fler öppna data kan presenteras på landstingets webbplats. Fullmäktiges
presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV
151082).

Bil 12

k)

Helena Hagberg, Ida Lindh, Bengt‐Åke Nilsson, Anita Lilja‐Stenholm och Lars
Alderfors (samtliga FP) har i motion inkommen 2015‐09‐08 föreslagit att
landstinget intensifierar arbetet med mänskliga rättigheter och tydliggör det
organisatoriska ansvaret för dessa. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151153).

Förslag till beslut
1.
9

Informationen noteras.

Handläggning av revisionsrapporter
Landstingets revisorer har lämnat nedanstående rapporter för yttrande av styrelse
eller annan berörd nämnd.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Granskning av anläggningsredovisning (LTV 150499).
Granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid kostnämnden
(KOST 150008).
Uppföljning av akutmottagningens omhändertagande av äldre (LTV 150846).
Verksamhetschefens ledningsansvar (LTV150847).
Hantering av ersättningar vid Blodcentralen (LTV 151141).
Fysisk säkerhet av verksamhetskritisk digital information (LTV 151116).
Granskning av styrning och ledning av Landstingsservice (LTV 151117).

Rapporterna finns att läsa i sin helhet på landstingets hemsida,
http://www.ltv.se/Politik/Revision/Rapporter/
Förslag till beslut
1.
10

Informationen noteras.

Sammanträdesdagar 2016
Vid sammanträdet i juni 2015 beslutade fullmäktige att preliminärt fastställa
sammanträdesdatum för 2016. Vid dagens sammanträde fastställs datumen med
justering av datumet för sammanträdet i oktober vilket föreslås hållas den 19
oktober (istället för den 26 oktober).
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Förslag till beslut
1.
11

Följande datum fastställs för sammanträden 2016: 17 februari,
20 april, 21 juni, 21 september, 19 oktober och 23 november.

Återrapportering av beslut
Datum

Ärende

Rapport

2014‐02‐18

§ 11 Ansökan om att från 2017
överta det regionala
utvecklingsansvaret

Ansökan är inlämnad till
Finansdepardementet.

2014‐02‐18

§ 12 Bildande av
ambulansdirigeringsnämd för
Landstinget i Uppsala län och
Landstinget Västmanland

Nämnden är bildad och höll
det första sammanträdet i
mars 2015.

2015‐02‐18

§ 14 Förskottering för upprustning
av järnvägssträckan Ransta ‐
Tillberga

Landstinget Västmanland
avvaktar Trafikverkets
budgetbeslut.

2015‐06‐16

§ 65 Anskaffning av spårfordon och
borgen för finansiering

Projektet är försenat på
grund av överklaganden.

Förslag till beslut
1.

Informationen noteras.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
12

Särskild medlemsinsats 2015 Kommuninvest
LTV 150736

Med inledning av finanschef Fredrik Holst.
Sammanfattning
Föreslås att Landstinget Västmanland, i syfte att stärka Kommuninvest ekonomisk
förenings egna kapital, under 2015 ska betala in en särskild medlemsinsats om
39 588 425 kronor så att den stadgemässigt högsta insatsnivån på 180 kronor per
invånare räknat på invånarantalet vid 2015 års ingång uppnås.
Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Landstinget är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening. Från föreningen har
inkommit en skrivelse där föreningen med hänvisning till föreningsstämmans beslut
2015‐04‐16 (se även protokoll från Landstingsstyrelsen 2014‐03‐26, § 71 samt 2015‐
02‐25, § 58) om nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening vill efterhöra hur
respektive medlem vill utnyttja den nya möjligheten att kunna erlägga en särskild
medlemsinsats i år. Landstingets svar är bindande.
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I stadgarna för föreningen har bland annat tillkommit en möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda insatser för att
snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Landstingets nuvarande insats efter inbetalning av den årliga insats som beslutades
av föreningsstämman till 7 518 115 kronor eller 28,73 kronor per invånare.
Landstinget har även lånat ut 10 088 000 kronor via förlagslån till föreningen.
Kommuninvests kapitaluppbyggnad
Den senaste finanskrisen 2008‐2009 synliggjorde att bankernas riskbuffertar var
otillräckliga för att upprätthålla stabiliteten i det finansiella systemet. Därför inför EU
ett nytt regelverk för banker och kreditinstitut inom unionen med skärpta krav på
kapital och likviditet. Reglerna är en implementering av Baselkommitténs nya
standarder, de så kallade Basel III. Syftet med Basel III och det nya EU‐regelverket
som också införts i svensk rätt är att öka motståndskraften mot nya finansiella kriser.
Avgörande för Kommuninvests del är reglerna om att banker och kreditinstitut måste
upprätthålla en större andel eget kapital i förhållande till de genomsnittliga totala
tillgångarna – det så kallade bruttosoliditetskravet. Exakt vilken bruttosoliditet som
kommer att krävas av Kommuninvest är ännu inte beslutat. Men minimikravet
kommer, enligt vad som diskuterats, antingen utformas som en fast nivå för samtliga
institut eller som olika nivåer för olika institut beroende på hur riskfylld
verksamheten anses vara. Kommuninvests verksamhet med trygg utlåning till den
svenska kommunsektorn skulle sannolikt få ett lägre krav på bruttosoliditet om det
senare, riskviktade minimikravet blir verklighet.
Bil 13

Kommuninvest planerar för att kunna klara minst 1,5 procent i bruttosoliditet. Senast
vid utgången av 2016 ska EU‐kommissionen besluta om den slutgiltiga utformningen
av regelverket. Oavsett vilken procentsats som väljs måste kapitaluppbyggnaden vara
genomförd senast före den 1 januari 2018. Vid den senaste stämman redovisades en
plan för hur Kommuninvests kapitaluppbyggnad ska genomföras.
Stadgeändringarna gäller medlemsinsatser och kapitaliseringsformer
Föreningsstyrelsen arbetade under 2013 och 2014 tillsammans med medlemmarna
fram förnyade former för Kommuninvests kapitaluppbyggnad. Syftet är att
säkerställa att Kommuninvest har en långsiktigt hållbar kapitalbas samt lever upp till
det nya minimikravet på bruttosoliditet. Det är en förutsättning för att
Kommuninvest ska kunna fortsätta att tillhandahålla konkurrenskraftiga lån till sina
medlemmar. Kommuninvest står idag för cirka 45 procent av kommunernas och
landstingens upplåning och har därmed ett stort ansvar för finansiell stabilitet i
kommunsektorn.
Syftet med den nu genomförda stadgeändringen är följande:


Höjd minimiinsats för nya och gamla medlemmar. Grundnivån höjs till 200
kronor per invånare för en primärkommun och till en femtedel av detta belopp
för landsting. Den nya nivån för minimiinsats gäller från och med 2014 för nya
medlemmar och från och med 2018 för befintliga medlemmar. Höjningen för
nya medlemmar har redan beslutats av föreningsstyrelsen inom ramen för nu
gällande stadgar.

FÖREDRAGNINGSLISTA

6 (12)

LF
2015‐09‐23


Införandet av en högsta insatsnivå på 900 kronor per invånare (en femtedel för
landsting, vilket motsvarar 180 kronor) samt revidering av insatsen för
befolkningsförändringar vart 10:e år.



Möjlighet att använda en avtrappad grundnivå vid större invånarantal i
primärkommuner och landsting. Styrelsen har under senare år ‐ inom ramen för
nu gällande stadgar ‐ tillämpat en sådan avtrappning för primärkommuner.



Möjlighet att fortsätta med återbäring och insatsränta i kombination med årliga
insatser såsom nu.



Ny möjlighet att göra extra insatser upp till 50 procent, 75 procent eller 100
procent av den högsta insatsnivån och därigenom fortsättningsvis inte vara
skyldig att betala en del av eller hela den årliga insatsen.



Stadgemässig beredskap för att genom beslut på en stämma kunna ta ut
ytterligare insats från medlemmarna upp till den stadgemässiga högsta nivån
om den finansiella företagsgruppens lagstadgade minimikrav på kapitaltäckning
hotas.



Tydligare reglering av att återbetalning av insats vid utträde kan fördröjas om
kapitaltäckningen hotas.



Möjlighet att använda förlagsinsatser och överinsatser införs. Förlagslån ska
precis som är fallet idag, också vara möjliga att använda.

Fördelar med att betala in en extra insats
Fördelen med att erlägga en särskild insats av den storlek som framgår av förslaget
nedan är att det i de nya stadgarna införs en högsta insatsnivå uttryckt i kronor per
invånare samt två delnivåer som motsvarar halva respektive tre fjärdedelar av den
högsta insatsnivån.
När en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer, är medlemmen
inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga insats som annars skulle
betalas.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får ‐ i takt med att
medlemmen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större del behållas av
medlemmen. Den årliga insats som är knuten till storleken på återbäring och
insatsränta blir lägre och lägre, för att till sist bortfalla.
För Kommuninvest är extra kapitalinbetalningar från medlemmarna betydelsefullt.
Att medlemmarna frivilligt och med tidsmässig framförhållning värnar den egna
organisationen uppfattas av myndigheter, ratinginstitut och andra marknadsaktörer
som en tydlig styrkesignal jämfört med om föreningen i ett sent skede skulle behöva
tvinga fram inbetalning av kapital med stöd av stadgarna.
Ränta på insatskapitalet
Räntan på insatskapitalet under 2014 fastställdes av stämman 2015 till 2,5 procent.
Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett skuldebrev. Den är i
stället en form av överskottsutdelning som ska bekostas inom ramen för den
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ekonomiska föreningens utdelningsbara medel, samma utrymme som också ska
räcka till för återbäring.
Föreningen kan därför inte i förväg utlova vad räntenivån på insatskapital kommer att
bli under kommande år. Nivån bestäms i efterhand på föreningsstämman.
Föreningen har dock uttryckt att den eftersträvar att kompensera medlemmarna
med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem.
Invånarperspektiv
Förslaget får inga direkta konsekvenser för invånarna.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Det bedöms som fördelaktigt för landstinget att betala in medlemsinsats upp till den
övre gränsen för att tillgodogöra sig de fördelar som detta innebär. Bedömningen är
att förslaget sammantaget på sikt väl kompenserar medlemmarna för de extra
kapitalinsatser som krävs.
Finansieringsutrymme finns upptaget i landstingsplan 2015‐17.
Miljökonsekvenser
Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser.
Uppföljning
Ingen särskild uppföljning planeras. Den extra inbetalningen av kapital till
Kommuninvest tas upp som en finansiell anläggningstillgång i landstingets
balansräkning. I landstingets årsredovisning redovisas eventuell ränta på
insatskapitalet samt återbäring.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

2.
13

Kommuninvest ekonomisk förening meddelas att landstinget under 2015 önskar
betala en extra insats upp till den stadgemässigt högsta nivån på 180 kronor per
invånare.
Efter anfordran anslås 39,6 miljoner kronor att under 2015 utbetalas som
andelskapital. Finansieringen sker inom ramen för fastställd budget.

Reglemente för Kostnämnden

Bil 14

Vid kostnämndens sammanträden 2015‐05‐21 godkändes förslag om nytt
reglemente. Det nya reglementet är reviderat för att förhålla sig till Kosts verksamhet
och spegla samverkansavtalet. Det har även omstrukturerats i en ny mall.
Förändringarna är redaktionella. Förslaget fastställs av respektive
landstingsfullmäktige.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

14

Reglemente för Kostnämnden fastställs under förutsättning av likalydande
beslut i Landstinget i Uppsala län.

Motion om finansförvaltning
LTV 150252

Bil 15

Sverre Linton (M) föreslår i en motion inkommen 2015‐02‐18 att Landstinget
Västmanland arbetar för att finansförvaltningspolicy och riktlinjer ändras så att
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begränsningen för hur stor andel som för utgöras av utländska innehav/investeringar
tas bort.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐02‐18 § 9.
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstingets finanspolicy har tydliga regler för hur stora andelar respektive
tillgångsslag får utgöra av den totala portföljen. Anledningen till de tydliga gränserna
avseende hur mycket respektive tillgångsslag ska utgöra av den totala portföljen är
att säkerställa att den totala portföljen har en god riskspridning. Portföljens
sammansättning är vidare ett resultat av vilken avkastning landstinget vill uppnå på
kapitalet över tid för att trygga pensionsåtagandena. Andelen utländska aktier i
portföljen är ett resultat av ovanstående avvägningar.
Reglerna är också tydliga kring vad som ska ske när minimum och maximum nivåerna
för respektive tillgångsslag nås. Reglerna innebär, förenklat, att de tillgångar som
säljs är de som utvecklats bäst, men som kanske inte alltid kommer att utvecklas bäst
framöver. Tillvägagångssättet säkerställer en god riskspridning och att risken i
portföljen därmed hålls på en önskvärd nivå.
Historiskt har denna modell varit framgångsrik och skapat ett mervärde i landstingets
kapitalförvaltning. Det är också en modell som tillämpas av många större
kapitalförvaltare då det finns många studier som visar att modellen över tid skapar
bättre avkastning än andra modeller.
Landstinget ser, tillsammans med Landstinget Sörmland och Region Örebro Län, över
finanspolicyn årligen och föreslår uppdateringar vid behov. Senast portföljens
sammansättning prövades var under andra halvåret 2013, inför fastställande av den
nuvarande finanspolicyn i landstingsfullmäktige. Efter det har ingen uppdatering
bedömts nödvändig, då portföljavkastningen varit väsentligt bättre än målsättningen
samtidigt som risken varit på önskad nivå. Förutsättningarna på finansmarknaderna
ändras dock ständigt och nuvarande marknadsklimat, med bland annat rekordlåga
räntor, kommer att innebära lägre framtida avkastningspotential än vad som varit
fallet de senaste åren. Inför nästa översyn av finanspolicyn, vilken planeras ske i
början av 2016, kommer portföljsammansättningen att ses över.
I ärendet yrkar
Andreas Porswald yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Maria Dellham yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen
beslutat enligt Andreas Porswalds yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen avslås.
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Reservation
Maria Dellham, Jenny Landernäs och Hans Eljansbo reserverar sig till förmån för
Maria Dellhams yrkande.
15

Motion om sociala medier
LTV 150340

Bil 16

Jenny Landernäs (M) föreslår i en motion inkommen 2015‐03‐11 att Landstinget
Västmanland tar fram en strategi för sociala medier samt skapar officiella konton på
sociala medier som exempelvis Facebook, Twitter och Instagram, samt att det tas
fram erforderliga rutiner och regelverk kring detta.
Fullmäktiges presidium har överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande,
LF 2015‐04‐22 § 28 b).
Landstingsstyrelsens yttrande
Landstinget följer noga utvecklingen av användandet av sociala medier främst hos
andra landsting och regioner runt om i Sverige. Under 2015 pågår ett arbete med att
bli mer aktiv i sociala medier såsom motionären föreslår, där utgångspunkterna
rimmar väl med förslagen som ges i motionen. De fyra skisserade inriktningarna
kommer att vara; varumärket LTV, 1177 Vårdguiden – hälsa och vård,
arbetsgivarvarumärket och krisinformation.
Officiella konton för Landstinget Västmanland kommer att lanseras under hösten
2015. Arbetet med sociala medier ger oss ytterligare kanaler och forum vid sidan av
våra websidor och det traditionella pressarbetet. I arbetet krävs nya arbetsprocesser,
prioriteringar och allokering av resurser för att skapa den rimliga närvaro (kontorstid)
som media, allmänhet och kolleger kan förvänta sig.
I ärendet yrkar
Andreas Porswald yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Jenny Landernäs yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordföranden ställer de båda yrkandena mot varandra och finner att styrelsen
beslutat enligt Andreas Porswalds yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Maria Dellham, Jenny Landernäs och Hans Eljansbo reserverar sig till förmån för
Jenny Landernäs yrkande.
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Inkomna interpellationer

Bill 17

Interpellation från Anita Lilja‐Stenholm (FP) om rökavvänjning ur ett genusperspektiv
(LTV 151041).

Bil 18

Interpellation från Maria Dellham (M) om gynekologisk cellprovtagning (LTV 151079).
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Bil 19

Interpellation från Sverre Linton (M) om digitalt högkostnadskort (LTV 151097).

Bil 20

Interpellation från Birgitta Andersson (C) om skillnader i elevers hälsa (LTV 151103).

Bil 21

Fråga från Helena Hagberg (FP) om landstinget per automatik gör en orosanmälan
när en kvinna med funktionshinder har fött barn (LTV 151120).

Bil 22

Interpellation från Malin Gabrielsson om akutläkare på akutmottagningen
(LTV 151149).

Bil 23

Interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om sena avbokningar inom vården
(LTV 151163).

Bil 24

Interpellation från Jenny Landernäs och Stephanie Bruksgård (båda M) om arbetet i
beredningen för invånardialog (LTV 151175).

Bil 25

Interpellation från Andreas Weiborn (M) om Teater Västmanlands publiksiffror
(LTV 151175).
Förslag till beslut
1.

17

Interpellationerna och frågan får ställas.

Svar på interpellationer

Bill 17 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Anita Lilja‐Stenholm (FP) om rökavvänjning ur ett
genusperspektiv (LTV 151041).

Bil 18 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om gynekologisk cellprovtagning (LTV
151079).

Bil 19 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Sverre Linton (M) om digitalt högkostnadskort (LTV
151097).

Bil 20 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om skillnader i elevers hälsa (LTV
151103).

Bil 21 a,
kompletteras

Fråga från Helena Hagberg (FP) om landstinget per automatik gör en orosanmälan
när en kvinna med funktionshinder har fött barn (LTV 151120).

Bil 22 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Malin Gabrielsson om akutläkare på akutmottagningen
(LTV 151149).

Bil 23 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om sena avbokningar inom
vården
(LTV 151163).

Bil 24 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Jenny Landernäs och Stephanie Bruksgård (båda M) om
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arbetet i beredningen för invånardialog (LTV 151175).
Bil 25 a,
kompletteras

Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) om Teater Västmanlands
publiksiffror
(LTV 151175).
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Information från styrelse och/eller nämnd
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Valärenden
Fyllnadsval
1. Beredningen för invånardialog, 2015‐09‐23—2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Tove Winqvist (S), Norbergs kommun, en ledamot.
Ledamot
‐‐
Kriminalvårdens övervakningsnämnd, 2015‐09‐23—2018‐12‐31
Fyllnadsval efter Louise Eriksson (M), Sala Kommun, en ledamot.
Ledamot
Stephanie Bruksgård (M), Västerås kommun
2. Förvaltningsrätten, 2015‐09‐23—2015‐12‐31
Fyllnadsval efter Mats Lundeman (FP), Västerås kommun, en nämndeman.
Nämndeman
‐‐
3. Landstingsstyrelsen 2015‐09‐23‐2018‐10‐14
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, en ersättare.
Ersättare
Karin Thorborg (V), Västerås kommun
4. AB Västerås lokaltrafik 2015‐09‐23—2019‐06‐30
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, en ersättare för
stämmoombud.
Ersättare
Hans Jansson (V), Västerås kommun
5. Folktandvården i Västmanland AB 2015‐09‐23—2019‐06‐30
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, en ersättare.
Ersättare
Hans Jansson (V), Västerås kommun
6. Tåg i Bergslagen AB 2015‐09‐23—2019‐06‐30
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, en ersättare för
stämmoombud.
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Ersättare
Hans Jansson (V), Västerås kommun.
7. Västmanlands kommuner och landsting (VKL) 2015‐09‐23—2018‐12‐31
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, ett ombud.
Ombud
Karin Thorborg (V), Västerås kommun
8. Västmanlands lokaltrafik AB 2015‐09‐23—2019‐06‐30
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, ett
röstombud/stämmoombud.
Röstombud/stämmoombud
Hans Jansson (V), Västerås kommun
9. Västmanlands Tolkservice 2015‐09‐23—2019‐06‐30
Fyllnadsval efter Juha Rundgren (V), Norbergs kommun, ett ombud.
Ombud
Hans Jansson (V), Västerås kommun
Nyval
10. Landstingets donationsfonder, 15‐09‐23—19‐06‐30
En auktoriserad revisor.
Auktoriserad revisor
Peter Söderman
11. Folktandvården Västmanaland, 15‐09‐23—19‐06‐30
En auktoriserad revisor och en ersättare för denne.
Auktoriserad revisor
Peter Söderman
Ersättare
Johan Tingström
12. Västmanlands lokaltrafik AB, 15‐09‐23—19‐06‐30
En auktoriserad revisor.
Auktoriserad revisor
Peter Söderman
13. AB Västerås lokaltrafik, 15‐09‐23—19‐06‐30
En auktoriserad revisor.
Auktoriserad revisor
Peter Söderman
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Sammanträdet avslutas
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