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Organ Landstingsstyrelsen 

Plats Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås 

Tidpunkt Tisdagen den 21 juni 2016, klockan 08.30 

 
Ledamöter Denise Norström (S), Ordförande 
 Kenneth Östberg (S) 
 Tommy Levinsson (S) 
 Lena Johansson (S) 
 Ulrika Spårebo (S) 
 Mikael Peterson (S) 
 Hans Jansson (V), 1:e vice ordförande 
 Andreas Porswald (MP) 
 Tomas Högström (M), 2:e vice ordförande 
 Maria Dellham (M) 
 Jenny Landernäs (M) 
 Helena Hagberg (L) 
 Birgitta Andersson (C) 
 Malin Gabrielsson (KD) 
 Maria Andersson Liljedahl (SD) 
  

Ersättare Aurora Pirraku Eriksson (S) 
 Fehmi Paulus (S) 
 Karin Thorborg (V) 
 Pernilla Rinsell (MP) 
 Mikael Andersson Elfgren (M) 
 Barbro Larsson (C) 
  

Övriga Anders Åhlund, landstingsdirektör 
 Eva Lindahl, kommunikationsdirektör 
 Benita Gren Karlsson, administrativ chef 
 Christina Ersson, mötessekreterare 

 

1 Fastställande av föredragningslista 

Förslag till beslut 

1. Den preliminära föredragningslistan fastställs. 

 

2 Justering 

Förslag till beslut 

1. Tomas Högström utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
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3 Komplettering av Regionplan 2017-2019 - Vision 

LTV 160822 

Bil 1 Vid landstingsstyrelsens behandling av Regionplan 2017-2019 vid sammanträdet 
2016-05-31 § 167 saknades text i kapitel 1, Västmanland - vision och värdegrund. Ett 
förslag till text i kapitel 1 har tagits fram med följande lydelse: 

"All verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund. 

Vision 

"Livskraft för framtiden” 

”Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och 
modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande 
demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det 
vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är 
långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är 
livskraft för framtiden. Vi är Västmanland." 

Värdegrund 

”Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda 
och de ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för 
god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla 
involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna 
och fördela dessa efter behov”." 

Landstingsstyrelsens förslag till fullmäktiges beslut 

1. Den redovisade kompletteringen godkänns. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 


