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Organ Landstingsfullmäktige 

Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås 

Tidpunkt Onsdagen den 23 november 2016 

 

Tillkommande ärenden 
4 Avsägelse av uppdrag 

a) Vivi Rönnberg (S), Hallstahammars kommun, har i skrivelse inkommen  
2016-10-20 avsagt sig uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges västra 
valkrets, ledamot i Västmanlands teater samt ersättare i gemensamma 
kostnämnden från och med 2017-01-01 (LTV161500). 

g) Mari-Louise Hytter (S), Arboga kommun, har i skrivelse inkommen 2016-11-16 
avsagt sig uppdraget som ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets från 
2017-01-01 samt ersättare i övervakningsnämnden (LTV161674). 

h) Harald Linton (L), Västerås kommun, har i skrivelse inkommen 2016-11-16 
avsagt sig uppdraget som ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets 
(LTV161683).  

 

Förslag till beslut 

1. Anhållan under punkt a) - h) beviljas. 

5 Anmälningar från länsstyrelsens protokoll 

d) Länsstyrelsen har som efterträdare till Vivi Rönnberg (S), Hallstahammars 
kommun, som ny ledamot i landstingsfullmäktiges västra valkrets från och med 
2017-01-01 utsett Mari-Louise Hytter (S) Arboga kommun. Vidare har Jenny 
Larsson Björnberg (S), Norbergs kommun, utsetts som ny ersättare efter Mari-
Louise Hytter i landstingsfullmäktiges västra valkrets från och med 2017-01-01.  

e) Länsstyrelsen har som efterträdare till Laila Jarstorp (L), Skinnskattebergs 
kommun, som ny ersättare i landstingsfullmäktiges västra valkrets utsett 
Gabriella Thies (L), Västerås kommun. Vidare har Harald Linton (L), Västerås 
kommun utsetts till ny ersättare i landstingsfullmäktiges östra valkrets. 

 

Förslag till beslut 

1. Informationen noteras 

14 Prisjustering för Folktandvården Västmanland AB och Specialisttandvården Västmanlands sjukhus 

Ärendet har kompletterats med bilaga 23. 

28 Svar på interpellationer 

Bil 20 a 
 

a) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om sjukreselinje till 
mammografiundersökning och aortascreening (LTV161553). 

 

Bil 21 a 
 

b) Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om slutenvården inom BUP 
(LTV161630). 
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Bil 22 a 
 

c) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om föräldrars möjlighet att 
kunna förnya recept och boka läkartid till sina tonåringar (LTV161644). 

 

29 Valärenden 

Övervakningsnämnd, 2016-11-23 - 2018-12-31 En ersättare. 

Fyllnadsval efter Mari-Louise Hytter (S), Arboga kommun. 

Ersättare 
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