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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 oktober 2015

§ 96

t o m sid 80

Sammanträdet öppnas
Sammanträdet inleds med att Landstinget Västmanlands vårdstipendium delas ut.
Årets stipendiater är dialysmottagningen, Medicinkliniken Västerås. Därefter tilldelas
Akut, stroke- och neurologiavdelningen landstingets arbetsmiljöpris, Solrosen
Landstingets Västmanlands nya landstingsdirektör Anders Åhlund presenterar sig.
Ordföranden förklarar dagens sammanträden formellt öppnat klockan halv tio.

§ 97
Bil 1

§ 98

Närvaro
Närvaron kontrolleras genom att ledamöter och tjänstgörande ersättare loggar in i
mötessystemet. Ordföranden tillfrågar fullmäktige om det kan godkännas att
ledamöter träder in i tjänst under det att ärenden behandlas. Fullmäktige godkänner
ordningen.
Utseende av två justerare att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll
Fullmäktige beslutar
1.

§ 99

Malin Gabrielsson och Helena Hagberg utses att jämte ordföranden justera
dagens protokoll den 28 oktober 2015 klockan 08:30 i Landstingshuset.

Avsägelse av uppdrag
a)

Mathias Goldkuhl (M), Sala kommun, har i skrivelse inkommen 2015-09-29
anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i Kollektivtrafiknämnden
(Dnr LTV 151250).

b)

Miriam Dunder (S), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2015-10-01
anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges Östra
valkrets, ledamot i landstingsstyrelsens beredning för folkhälsa och sjukvård
samt som ombud i Västmanlands kommuner och landsting (Dnr LTV 151265).

c)

Magnus Edman (SD), Sala kommun, har i skrivelse inkommen 2015-10-05
anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i beredningen för
Invånardialog (Dnr LTV 151277).

d)

Nils-Eric Gustavsson har i skrivelse inkommen 2015-10-19 anhållit om befrielse
från uppdraget som ledamot i AB Västerås Lokaltrafiks styrelse (LTV 151344).

e)

Sigurd Synnergård (FP), Hallstahammars kommun har i skrivelse inkommen
2015-10-19 anhållit om befrielse från uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktige och som nämndeman i Kammarrätten i Stockholm (LTV 151355).

Fullmäktige beslutar
1.

Anhållan beviljas under punkt a) - e).
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Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll
Länsstyrelsen har som efterträdare till Lovisa Eliasson (M), Västerås kommun som ny
ersättare utsett Tomas Martinsson (M), Västerås kommun (LTV 151027).

§ 101

Anmälningsärenden
a)

Protokoll från patientnämnden 2015-09-10.

b)

Delårsrapport januari - augusti 2015 för AB Västerås Lokaltrafik.
Landstingsstyrelsen behandlade delårsrapporten vid sammanträdet 2015-09-30
§ 226.

c)

Delårsrapport januari - augusti 2015 för Folktandvården Västmanland AB.
Landstingsstyrelsen behandlade delårsrapporten vid sammanträdet 2015-09-30
§ 227.

d)

Delårsrapport januari - augusti 2015 för Västmanlandsmusiken.

e)

Protokoll från landstingets revisorer 2015-08-03.

Fullmäktige beslutar
1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna.
§ 102

Handläggning av motioner
a)

Motion från Maria Andersson Liljedahl (SD) inkommen 2015-09-30 om
standardiserade vårdförlopp inom psykiatrin. Fullmäktiges presidium har
överlämnat motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151256).

b)

Motion från Maria Andersson Liljedahl (SD) inkommen 2015-10-08 om
landstinget ska kontrollera om det sker så kallande oskuldskontroller inom
landstingsfinansierade verksamheter. Fullmäktiges presidium har överlämnat
motionen till landstingsstyrelsen för yttrande (LTV 151295).

Fullmäktige beslutar
1.
§ 103

Informationen noteras.

Handläggning av revisionsrapporter
Landstingets revisorer har lämnat nedanstående rapporter för yttrande av styrelse
eller annan berörd nämnd.
a)

Granskning av krisberedskap

b)

Granskning av Hälso- och sjukvård till flyktingar

c)

Granskning av styrning av läkemedelsförskrivning

Rapporterna finns att läsa i sin helhet på landstingets hemsida,
http://www.ltv.se/Politik/Revision/Rapporter/
Fullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras.
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Återrapportering av motioner
Enligt arbetsordningen för fullmäktige ska de motioner som inte har beretts färdigt
redovisas två gånger per år vid fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och
oktober.
Sammanställningen omfattar 16 motioner.
Fullmäktige beslutar
1.

Informationen noteras.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
§ 105

Delårsrapport 2 2015 för Landstinget Västmanland
LTV 151024

Landstingets delårsrapport beskriver utfallet till och med augusti månad 2015 samt
en helårsprognos.
Hur intäkterna utvecklas sätter ramen för i vilken takt kostnaderna för verksamheten
kan öka. Fortfarande kvarstår det grundläggande problemet att få balans mellan
verksamhet och ekonomi inom den västmanländska sjukvården. Det totala
underskottet för förvaltningarna Västmanlands sjukhus och Primärvård, psykiatri och
habiliteringsverksamhet beräknas för verksamhetsåret 2015 till omkring 160
miljoner.
Landstingets ekonomiska resultat prognostiseras för 2015 till 150 miljoner
(budgeterat resultat 75 miljoner). Att resultatet, trots prognostiserade underskott i
sjukvården, beräknas bli bättre än budget beror på återbetalningen från AFA
Försäkring för inbetalda premier 2004, högre realisationsvinster än budgeterat,
överskott i styrelsens anslag samt överskott inom Landstingskontoret (framförallt
icke ianspråktagna projektmedel och vakanser).
Landstingsdirektören och förvaltningscheferna har sedan tidigare i uppdrag att
intensifiera åtgärderna för att reducera underskotten i verksamheterna för att
möjliggöra en ekonomi i balans. För att komma tillrätta med obalansen pågår en
mängd aktiviteter. Att rekrytera och behålla medarbetare inom landstinget är en
avgörande faktor och därför pågår nu en omfattande översyn av Landstinget
Västmanlands personal- och arbetsgivarpolitik. Detta tillsammans med
kraftsamlingen när det gäller marknadsföring av Landstinget Västmanland bör ge
positiva bidrag på såväl kort som längre sikt . En annan aktivitet är arbetet med
genomlysning och förbättring av flöden/processer samt det pågående arbetet med
att utveckla produktionsstyrningen.
Landstingsstyrelsens presidium och ansvariga landstingsråd har sedan tidigare i
uppdrag att vid resultatdialogen följa upp utvecklingen av ekonomi och verksamhet
inom den sjukvårdande verksamheten samt programarbetet.
Revisorernas granskning
Ordföranden för landstingets revisorer, Anders Röhfors föredrar revisorernas
granskning av Delårsrapport 2 2015 (LTV 151).
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I ärendet yttrar sig
Denise Norström (S), Tomas Högström (M), Hans Jansson (V), Helena Hagberg (FP),
Birgitta Andersson (C), Malin Gabrielsson (KD), Maria Andersson Liljedahl (SD),
Andreas Porswald (MP), Pernilla Rinsell (MP), Hans Eljansbo (M), Kenneth Östberg
(S), Lena Johansson (S), Susanne Henning (M), Barbro Larsson (C), Gunnar Björnstad
(M), Mikael Andersson Elfgren (M), Ingvar Nordén (KD), Dan Avdic Karlsson (V),
Mathias Goldkuhl (M) och Evelina Goderholt (M).
I ärendet yrkar
Denise Norström yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Landstingsstyrelsen får i uppdrag att noga följa den ekonomiska utvecklingen,
verka för en ekonomi i balans och vidta erforderliga åtgärder.

2.

Delårsrapport 2 för Landstinget Västmanland läggs till handlingarna.

Protokollsanteckning
Bil 2

Mikael Andersson Elfgren, Gunnar Björnstad, Stephanie Bruksgård, Åsa Coenraads,
Maria Dellham, Hans Eljansbo, Evelina Goderholt, Mathias Goldkuhl, Susanne
Henning, Jenny Landernäs, Tomas Martinsson, Sten Linder, Sverre Linton, Silvana
Enelo-Jansson, Johan Widén, Stefan Bengtsson Svärd (samtliga M); Helena Hagberg,
Lars Aldefors, Sam Haddad, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke Nilsson (samtliga FP),
Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Magnus Kindbom och Barbro Larsson (samtliga C)
och Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén och Joakim Widell (samtliga KD) lämnar
protokollsanteckning enligt bilaga.
Inför beslut i landstingsstyrelsen undertecknade även Tomas Högström protokollsanteckningen vilket anmäldes då han lämnade fullmäktiges sammanträde innan
beslutet fattades.

§ 106

Primärvårdsprogram 2016 - samlade förutsättningar inför 2016, LOV-kontrakt och Regelböcker
LTV 150792

Landstingsfullmäktige fastställde gällande primärvårdsprogram 2012-06-19 § 73.
Landstingsstyrelsen fastställde ekonomiska förutsättningar och kvalitetsmål för 2016
2015-06-17 § 152.
Revidering av primärvårdsprogram 2016 har skett enligt den inriktning och inom de
ekonomiska ramar som anges i landstingplanen 2016-2018.
Det reviderade primärvårdsprogrammet har strukturerats om för att göra det mer
överskådligt och mer likt ett upphandlingsunderlag. Programmet har också reviderats
kopplat till ny/ändrad lagstiftning. Tillämpningsanvisningar för införande av hälsoundersökningar har arbetats in. Förslag om revidering till följd av beslutad översyn av
den samlade fysioterapiverksamheten i primärvården återkommer som separat
ärende.
I ärendet yttrar sig
Pernilla Rinsell (MP), Maria Dellham (M), Helena Hagberg (FP), Birgitta Andersson (C),
Rigmor Åkesson (S), Malin Gabrielsson (KD), Kenneth Östberg (S), Stephanie
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Bruksgård (M), Maria Andersson Liljedahl (SD), Mikael Andersson Elfgren (M),
Magnus Kindbom (C), Aurora Pirraku Eriksson (S), Gunnar Björnstad (M), Barbro
Larsson (C) och Susanne Henning (M).
I ärendet yrkar
Pernilla Rinsell (MP) med flera yrkar bifall till landstingsstyrelsens förslag.
Maria Dellham (M) med flera samt Maria Andersson Liljedal (SD) yrkar avslag till
landstingsstyrelsens förslag.
Stephanie Bruksgård (M) framställer nedan två följande tilläggsyrkanden vartill
Pernilla Rinsell med flera yrkar bifall till tilläggsyrkande två, nedan.
1.

2.

Följande text läggs till punkt 4.6 sidan 13. Personer med skyddad identitet har
rätt att erhålla en fast vårdkontakt på vårdcentral i enlighet med särskild
fastställd instruktion.
Följande text läggs till punkt 4.6 sidan 13 (sista meningen i stycket).
Instruktionen gällande personer med skyddad identitet ska finnas som
direktlänk på ltv.se.

Malin Gabrielsson (KD) framställer följande tilläggsyrkande.
1.

Följande ord stryks ur Regelbok Barnhälsovård – Bemanning, 5.3.4 (andra
meningen) ”listade”.

Beslutsgång
Ordföranden ställer landstingsstyrelsens förslag mot avslag. Om avslag vinner faller
tilläggsyrkandena. Om landstingsstyrelsens förslag bifalles ställs tilläggsyrkandena
mot avslag. Fullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden finner att fullmäktige beslutat enligt landstingsstyrelsens förslag.
Därefter ställs tilläggsyrkandena mot avslag och ordföranden finner att Stephanie
Bruksgårds första tilläggsyrkande har avslagits, att Stephanie Bruksgårds andra
tilläggsyrkande bifallits samt att Malin Gabrielssons tilläggsyrkande bifallits.
Fullmäktige beslutar enligt landstingsstyrelsens förslag med nedan redovisade
tillägg (3 och 4)
1.

Primärvårdsprogram 2016 godkänns att gälla från och med 2016-01-01, med
undantag av regelverket gällande tillämpningsanvisningar för införande av
hälsoundersökningar.

2.

Regelverket gällande tillämpningsanvisningar för införande av
hälsoundersökningar godkänns att gälla från och med 2016-07-01.

3.

Följande text läggs till punkt 4.6 sidan 13 (sista meningen i stycket).
Instruktionen gällande personer med skyddad identitet ska finnas som direktlänk
på ltv.se.

4.

Följande ord stryks ur Regelbok Barnhälsovård – Bemanning, 5.3.4 (andra
meningen) ”listade”.

Reservation
Bil 2

Mikael Andersson Elfgren, Gunnar Björnstad, Stephanie Bruksgård, Åsa Coenraads,
Maria Dellham, Hans Eljansbo, Evelina Goderholt, Mathias Goldkuhl, Susanne
Henning, Jenny Landernäs, Tomas Martinsson, Stefan Bengtsson Svärd, Sten Linder,
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Sverre Linton, Silvana Enelo-Jansson, Johan Widén, Hans Strandlund (samtliga M);
Helena Hagberg, Lars Aldefors, Sam Haddad, Anita Lilja-Stenholm och Bengt-Åke
Nilsson (samtliga FP), Birgitta Andersson, Magnus Ekblad, Magnus Kindbom och
Barbro Larsson (samtliga C) och Malin Gabrielsson, Ingvar Nordén samt Joakim Widell
(samtliga KD) reserverar sig till förmån för Maria Dellhams yrkande enligt bilaga.
Inför beslut i landstingsstyrelsen undertecknade även Tomas Högström reservationen
vilket anmäldes då han lämnade fullmäktiges sammanträde innan beslutet fattades.
Maria Andersson Liljedahl, Jan Johansson, Ragnhild Jansson, Katarina Broman, Patric
Sjölund (samtliga SD) reserverar sig till förmån för Maria Andersson Liljedahls
yrkande.
Evelina Goderholt, Maria Delham, Hans Eljansbo, Mikael Andersson Elfgren,
Stephanie Bruksgård, Mathias Goldkuhl, Silvana Enelo-Jansson, Sten Linder, Johan
Widell, Sverre Linton, Tomas Martinsson, Susanne Henning, Stefan Bengtsson Svärd
Hans Strandlund (samtliga M), Joakim Widell (KD) Ingvar Nordén (KD) och Anita LiljaStenholm (FP)till förmån för Stephanie Bruksgårds första tilläggs yrkande.
§ 107

Remiss En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
LTV 150570

Finansdepartementet har genom remiss bjudit in Landstinget Västmanland att lämna
synpunkter på betänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24).
För att få en bred politisk förankring har landstingets yttrande först arbetats fram i en
arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Därefter har fortsatt
beredning skett i landstingets demokratiberedning och landstingsstyrelse.
Sammanfattning
Landstinget är positivt till en genomgång och modernisering av kommunallagen och
ställer sig bakom huvuddelarna i förslaget.
I yttrandet framhåller landstinget vikten av det kommunala självstyret. Vidare har
behovet av en djupare analys av de eventuella demokratiska konsekvenserna som
delar av förslaget innebär efterfrågats.
Beskrivning av ärendet
Utredningen har haft i uppdrag att föreslå en modernisering av kommunallagen
(1991:900). Utgångspunkter för uppdraget har bland annat varit att kommunallagen
även fortsättningsvis ska vara en ramlag och utgå från ett medborgarperspektiv.
Slutbetänkandet föreslår en helt ny kommunallag i syfte att möjliggören en
professionell och effektiv kommunal verksamhet med höga krav på rättssäkerhet.
Sedan den nuvarande kommunallagen trädde i kraft 1992 har samhället genomgått
stora förändringar. Det är positivt med en kommunallag som står i bättre samklang
med EU-rätten och den IT-utveckling som skett under de senaste åren.
Även om utredningen framstår som gedigen saknar landstinget en djupare analys av
de demokratiska konsekvenser som vissa delar i förslaget skulle kunna få. Landstinget
har därför avstyrkt förslag som bland annat innebär att styrelsen ska få fatta beslut
som rör andra nämnders verksamhet, försöksverksamhet med majoritetsstyre samt
att reglera förhållandet mellan landsting och de anställda.
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I yttrandet har landstinget utgått från den rubriksättning som finns i betänkandet och
lämnat synpunkter i de delar då förslagen avstyrks.
Verksamhetsmässiga/ekonomiska konsekvenser och finansiering
Den föreslagna förändringen om laglighetsprövningar kan innebära ett ökat antal
prövningar vilket ökar landstingets kostnader. Det slopade kravet på kungörelser i
ortstidningar innebär däremot kostnadsbesparingar. Landstinget har i övrigt redan
implementerat flera av de arbetssätt som utredningen förordar.
I ärendet yttrar sig
Birgitta Andersson (C) och Sverre Linton (M).
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.

Bil 3

§ 108

Landstingsstyrelsens förslag till yttrande över betänkandet En kommunallag för
framtiden (SOU 2015:24) godkänns och överlämnas till Finansdepardementet.

Inför beslut i landstingsstyrelsen lämnade Tomas Högström in protokollsanteckning
vilken även anmäldes vid fullmäktiges sammanträde.
Justering av bolagsdokument avseende AB Transitio
LTV 151192

AB Transitios bolagstämma 2014-06-12 beslutade att genomföra förändringar
avseende representanter i valberedning för bolagets styrelse. Med anledning av
detta gav bolagsstämman styrelsen i uppdrag att i samverkan med ägarrådet
samordna förändringen samt administrera erforderliga justeringar av berörda
bolagsdokument. De bolagsdokument som fordrar justering är aktieägaravtal,
bolagsordning och instruktion för ägarrådet i AB Transitio. Dessutom tillkommer
bolagsdokument om instruktion för valberedning i AB Transitio.
Föreligger förslag till ändringsavtal, och justerat aktieägaravtal, bolagsordning och
instruktion för ägarrådet i AB Transitio samt ny instruktion för valberedningen i AB
Transitio.
Fullmäktigesbeslut enligt landstingsstyrelsens förslag
1.
§ 109

Föreliggande förslag till justerade och nya bolagsdokument godkänns.

Inkomna interpellationer
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Interpellation från Birgitta Andersson (C) om "i väntan på ambulans (IVPA)"utryckningar (LTV 151251).
Interpellation från Helena Hagberg (FP) om skillnaden mellan
seniormottagningar och äldrevårdscentraler (LTV 151284).
Interpellation från Barbro Larsson (C) om förlorad tjänstepension (LTV 161304).
Interpellation från Tomas Högström (M) om behandlingsenheten Lövhaga (LTV
151294).
Interpellation från Maria Dellham (M) om landstingets personalomsättning samt
om sjukskrivningar (LTV 151286).
Interpellation från Sverre Linton (M) om införande av diarium på nätet (LTV
151311).
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Interpellation från Maria Dellham (M) om upphandling av fysioterapeuter (LTV
151312)
Fråga från Helena Hagberg (FP) om hur landstinget säkerställer att så kallade
oskuldskontroller inte förekommer (LTV 151298).

Fullmäktige beslutar
1.
§ 110

Interpellationerna och frågan under a)-h) får ställas.

Svar på interpellationer

Bil 4

a)

Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om "i väntan på ambulans
(IVPA)"-utryckningar (LTV 151251).
Under diskussionen yttrar sig
Birgitta Andersson (C) och Kenneth Östberg (S).

Bil 5

b)

Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om skillnaden mellan
seniormottagningar och äldrevårdscentraler (LTV 151284).
Under diskussionen yttrar sig
Helena Hagberg (FP) och Pernilla Rinsell (MP).

Bil 6

c)

Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om förlorad tjänstepension (LTV
161304).
Under diskussionen yttrar sig
Barbro Larsson (C) och Lena Johansson (S).

d)

Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om behandlingsenheten
Lövhaga (LTV 151294). Då Tomas Högström lämnat sammanträdet beslutar
fullmäktige att interpellationen kan besvaras vid nästa sammanträde.

Bil 7

e)

Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om landstingets
personalomsättning samt om sjukskrivningar (LTV 151286).
Under diskussionen yttrar sig
Maria Dellham (M) och Lena Johansson (S).

Bil 8

f)

Svar på interpellation från Sverre Linton (M) om införande av diarium på nätet
(LTV 151311).
Under diskussionen yttrar sig
Sverre Linton (M), Karin Thorborg (V) och Hans Jansson (V).

Bil 9

g)

Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om upphandling av
fysioterapeuter (LTV 151312).
Under diskussionen yttrar sig
Maria Dellham (M) och Pernilla Rinsell (MP).

h)

Svar på fråga från Helena Hagberg (FP) om hur landstinget säkerställer att så
kallade oskuldskontroller inte förekommer (LTV 151298).
Under diskussionen yttrar sig
Helena Hagberg (FP) och Pernilla Rinsell (MP).
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§ 111

Valärenden
Nyval
1.

Förvaltningsrätten i Uppsala, 2016-01-01--2019-12-31

30 nämndemän.
Nämndemän
1. Kristina Nyberg (S), Sala
2. Shpetim Pirraku (S), Köping
3. Marie Lönn (S), Västerås
4. Peter Löwin (S), Norberg
5. Antigone Pirraku (S), Köping
6. Viktor Kärrvinge (S), Sala
7. Torbjörn Eriksson (S), Köping
8. Anders Rydell (S), Surahammar
9. Leif Åhs (S), Norberg
10. Örjan Andersson (S), Kolbäck
11. Ann Avdic (V), Arboga
12. Pratima Åslund (V), Norberg
13. Ove Andersson (V), Hallstahammar
14. Jenny Clevensjö (MP), Västerås
15. Per-Arne Käck (MP), Arboga
16. Lars Göran Nyberg (MP), Arboga
17. Sten Linder (M), Västerås
18. Silvana Enelo-Jansson (M), Västerås
19. Evelina Goderholt (M), Västerås
20. Elin Johansson (M), Sala
21. Jan G Fäger (M), Västerås
22. Stefan Bengtsson-Svärd, (M), Västerås
23. Michael PB Johansson (M), Sala
24. Sam Haddad (FP), Västerås
25. Ulrika Jansson (FP), Västerås
26. Dan Edlund (C), Västerås
27. Börje Hultin (KD), Västerås
28. Maria Imrelius Hvid (SD), Surahammar
29. Mikael Eriksson (SD), Sala
30. Tony Pehrsson (SD), Arboga
2.

Svea Hovrätt, 2016-01-01--2019-12-31

16 nämndemän.
Nämndemän
1. Monika Lindgren (S), Kungsör
2. Glenn Andersson (S), Sala
3. Nesrin Hassan (S), Västerås
4. Per-Åke Olofsson (S), Västerås
5. Pia Håkansson (S), Hallstahammar
6. Charlotte Silversten (V), Hallstahammar

t o m sid 80
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7. Stefan Lundin (V), Norberg
8. Christina Eljansbo Hammarbäck (MP), Köping
9. Kjell Hedlund (MP), Surahammar
10. Asta Matikainen Lecklin (M), Västerås
11. Helene Groth (M), Västerås
12. Mohammed Rashid (M), Västerås
13. Pernilla Danielsson (M), Skinnskatteberg
14. Carina Sandor (FP), Skinnskatteberg
15. Susanne Landqvist (C), Västerås
16. Dan Rydberg (SD), Fagersta
3.

Kammarrätten i Stockholm, 2016-01-01—2019-12-31

8 nämndemän.
Nämndemän
1. Agneta Ivemyr (S), Hallstahammar
2. Gustav El Rachidi (S), Fagersta
3. Ann Marie Lundin (S), Köping
4. Hans-Olov Sjölund (V), Köping
5. Martin Sandelin (MP), Köping
6. Carina Sjölund (M), Kungsör
7. Gunnel Wallquist (M), Västerås
8. Agne Furingsten (FP), Sala
Fyllnadsval
4.

Kollektivtrafiknämnden, 2015-10-21 -- 2018-10-14

Fyllnadsval efter Mathias Goldkuhl (M), en ersättare.
Ersättare
Gunnar Björnstad (M), Västerås
5.

Beredningen för invånardialog, 2015-10-21— 18-10-14

Fyllandsval efter Magnus Edman (SD), en ledamot.
Ledamot
Jan Johansson (SD), Västerås
6.

Västmanlands kommuner och landsting (VKL), 2015-10-21—18-12-31

Fyllnadsval efter Miriam Dunder (S), ett ombud samt fyllnadsval efter Anna Nikula, en
ersättare.
Ombud
Anna Nikula (S), Västerås
Ersättare
Michael Löfstaf (S), Västerås
7.

AB Västerås lokaltrafik, 2015-10-21 till årsstämman 2019

Fyllnadsval efter Nils-Erik Gustavsson, en ledamot samt nyval, två ledamöter.
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Ledamot
1. Gun-Britt Alnefeldt
2. Staffan Braw
3. Helena Löfstadius
Ordföranden läser upp valen av nämndemän till Förvaltningsrätten i Uppsala, Svea
Hovrätt och Kammarrätten i Stockholm och förklarar besluten omedelbart justerade.
Fullmäktigesbeslut enligt valberedningens förslag
1.
§ 112

Valen förrättas enligt ovan.

Sammanträdet avslutas
Ordföranden tackar ledamöter och tjänstgörande ersättare för dagens sammanträde
och förklarar det avslutat klockan 17:00.
Vid protokollet

Erika Hedlund, mötessekreterare

Justerat 2015-10-28

Glenn Andersson
Ordförande

Helena Hagberg

Malin Gabrielsson

Justerare

Justerare

Att justeringen tillkännagivits på landstingets anslagstavla
2015-10-28 intygas:

