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Landstingsfullmäktige

Plats

Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås

Tidpunkt

Onsdagen den 21 september 2016, klockan 09:00

5

Avsägelse av uppdrag
d)

Tony Westberg (M), Fagersta kommun, har i skrivelse inkommen 2016-07-12
avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges västra valkrets och
uppdragen som ledamot i beredningen för folkhälsa och sjukvård samt ersättare
för ombud i VKL. (LTV 161061).
Förslag till beslut
1.

Anhållan under punkt a) - e) beviljas.

Ärenden beredda av Landstingsstyrelsen
12

Yttrande över remiss från Finansdepartementet, Regional indelning - tre nya län
LTV 161047

Finansdepartementet har överlämnat delbetänkandet Regional indelning - tre nya län
(SOU 2016:48) till Landstinget Västmanland för yttrande.
Bil 10 a, 10 b

Ett förslag till yttrande har tagits fram. Remissarbetet har till viss del bedrivits
gemensamt med de sex landsting som föreslås ingå i det kommande landstinget i
Svealands län. Dialog har också förts med kommunerna i Västmanlands län och andra
intressenter.
Vid landstingsstyrelsens beredning yrkade
Tomas Högström yrkar att förslaget till beslut ändras enligt följande:
1. Landstinget Västmanland avvisar Indelningskommitténs förslag om bildande av en
svealandsregion.
2. Landstinget Västmanland avvisar förslaget att region Svealand bildas med start
2019.
3. I övrigt överlämnas förslaget till finansdepartementet som Landstinget
Västmanlands yttrande.
Pernilla Rinsell yrkar avslag på Tomas Högströms yrkande.

Bil 10 c

Tomas Högström yrkar bifall till redovisat gemensamt förslag till yttrande från
Moderaterna och Liberalerna, samt att detta förslag, om det inte antas, lämnas till
Finansdepartementet tillsammans med Landstinget Västmanlands yttrande.

Bil 10 d

Tomas Högström yrkar bifall till redovisat förslag till yttrande från Moderaterna, samt
att detta förslag, om det inte antas, lämnas till Finansdepartementet tillsammans
med Landstinget Västmanlands yttrande.

Bil e

Birgitta Andersson yrkar bifall till redovisat förslag till yttrande från Centerpartiet,
samt att detta förslag, om det inte antas, lämnas till Finansdepartementet
tillsammans med Landstinget Västmanlands yttrande.
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Bil 10 f

Maria Liljedahl yrkar bifall till redovisat förslag till yttrande från
Sverigedemokraterna, samt att detta förslag, om det inte antas, lämnas till
Finansdepartementet tillsammans med Landstinget Västmanlands yttrande.
Kenneth Östberg yrkar bifall till beredningens förslag.
Beslutsgång i landstingsstyrelsen
Ordföranden ställer först Tomas Högströms yrkande om ändring av förslag till beslut
mot Pernilla Rinsells yrkande om avslag och finner att Pernilla Rinsells yrkande
vunnit. Votering begärs.
Ordförande föreslår följande omröstningsordning: Den som röstar för Pernilla Rinsells
yrkande röstar ja, och den som röstar för Tomas Högströms yrkande röstar nej.
Landstingsstyrelsen godkänner ordningen.
Omröstningsresultat i landstingsstyrelsen

Bil 10 i

Omröstningen ger resultatet tio röster för ja och fem röster för nej enligt bilaga.
Ordföranden konstaterar att yrkandet om ändrade beslutspunkter fallit.
Därefter ställer ordföranden de övriga yrkandena mot varandra enligt följande:
1. Kenneth Östbergs yrkande om bifall till beredningens förslag
2. Tomas Högströms yrkande om det gemensamma förslaget från Moderaterna och
Liberalerna
3. Birgitta Anderssons yrkande om förslaget från Centerpartiet
4. Maria Liljedahls yrkande om förslaget från Sverigedemokraterna
5. Tomas Högströms yrkande om förslaget från Moderaterna.
Ordföranden finner att landstingsstyrelsen har bifallit Kenneth Östbergs yrkande.
Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut
1.

Förslaget överlämnas till Finansdepartementet som Landstinget Västmanlands
yttrande.

Reservation
Tomas Högström, Maria Dellham och Jenny Landernäs reserverar sig till förmån för
Tomas Högströms båda yrkanden.
Helena Hagberg reserverar sig till förmån för Tomas Högströms yrkande om det
gemensamma förslaget från Moderaterna och Liberalerna.
Birgitta Andersson reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Maria Liljedahl reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Protokollsanteckning
Bil 10 g

Pernilla Rinsell lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.

Bil 10 h

Malin Gabrielsson lämnar protokollsanteckning enligt bilaga.
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Bil 18 a

Svar på interpellationer
a)

Svar på interpellation från Mikael Andersson Elfgren (M) om stölder på
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b)

Bil 20 a

c)

Bil 21 a

d)

Bil 22 a

e)

Bil 23 a

f)

Bil 24 a

g)

Bil 25 a

h)

Bil 26 a

i)

Bil 27 a

j)
k)

Bil 28 a

21

Västmanlands sjukhus Västerås (LTV 161068).
Svar på interpellation från Sverre Linton (M) om 134 ungdomsjobb (LTV
161157). Frågeställaren är förhindrad att delta vid dagens sammanträde och det
föreslås därför att svaret lämnas vid nästkommande sammanträde.
Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om flödet på akuten i Köping
(LTV 161253).
Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om ett rökfritt Sverige 2025
(LTV 161278).
Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om bristen på handledare för STläkare (LTV 161279).
Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om personer som bytt
juridiskt kön men inte gjort könskorrigering (LTV 161287).
Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om hot och våld på
arbetsplatsen (LTV 161288).
Svar på interpellation från Gunnar Björnstad (M) om sommaren på akuten
(LTV 161289).
Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om förvaring av avlidna på
Västmanlands sjukhus Västerås (LTV 161290).
Svar på interpellation från Helena Hagberg (L) om e-frikort (LTV 161293).
Svar på interpellation från Gunnar Björnstad (M) om förberedelser inför
bildande av storregion (LTV 161294).

Valärenden
Kompletteras ytterligare vid fullmäktiges sammanträde
a)

b)

c)

d)

e)

Västmanlandsmusiken, 2016-09-21--2018-12-31
Fyllnadsval efter Anders Röhfors (M), en lekmannarevisor.
Lekmannarevisor
1. Hans Strandlund (M), Hallstahammars kommun
Förvaltningsrätten i Uppsala, 2016-09-21--2019-12-31
Fyllnadsval efter Sten Linder (M), en nämndeman.
Nämndeman
1. Anna Nygren (M), Västerås kommun
Västmanlands kommuner och landsting (VKL), 2016-09-21--2016-12-31
Fyllnadsval efter Mathias Goldkuhl, Tony Westberg (M) och Hans Strandlund
(samtliga M), ett ombud och två ersättare för ombud.
Ombud
1.
Ersättare för ombud
1.
AB Västerås lokaltrafik styrelse, 2016-09-21--2019-06-30
Fyllnadsval efter Helena Leufstadius, en ledamot.
Ledamot
1.
Samordningsförbundet Västerås, 2016-09-21—2018-12-31
Fyllnadsval efter Karolina Myllergård (S), en ersättare.
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Ersättare
1.
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