
 KOMPLETTERINGSLISTA 1 (2) 

 LF 
  
 2015-09-23  

 

 

Organ Landstingsfullmäktige 

Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås 

Tidpunkt Onsdagen den 23 september 2015, klockan 09.00 

12 Avsägelse av uppdrag 

d) Jan-Roman Dostal (S), har i skrivelse inkommen 2015-09-14 anhållit om 
befrielse från uppdraget som ledamot i patientnämnden. 

e) Barbro Östling (S), har i skrivelse inkommen 2015-19-16 anhållit om befrielse 
från uppdraget som ledamot i beredningen för folkhälsa och sjukvård. 

Förslag till beslut 

1. Anhållan beviljas under punkt a) och d). 

2. Informationen noteras under punkterna b)-c) och e). 

7 Anmälningsärenden 

Bil 1 a d) Protokoll från beredning för invånardialog 2015-08-26 
 

Förslag till beslut 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

 

8 Svar på interpellationer 

Bill 17 a a) Svar på interpellation från Anita Lilja-Stenholm (FP) om rökavvänjning ur ett 
genusperspektiv (LTV 151041). 

Bil 18 a b) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om gynekologisk cellprovtagning 
(LTV 151079). 

Bil 19 a c) Svar på interpellation från Sverre Linton (M) om digitalt högkostnadskort  
(LTV 151097). 

Bil 20 a d) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om skillnader i elevers hälsa  
(LTV 151103). 

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

Bil 22 a f) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om akutläkare på 
akutmottagningen (LTV 151149). 

Bil 23 a g) Svar på interpellation från Stephanie Bruksgård (M) om sena avbokningar inom 
vården (LTV 151163). 

Bil 24 a h) Svar på interpellation från Jenny Landernäs och Stephanie Bruksgård (båda M) 
om arbetet i beredningen för invånardialog (LTV 151175). 

Bil 25 a i) Svar på interpellation från Andreas Weiborn (M) om Teater Västmanlands  
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publiksiffror (LTV 151175). 

19 Valärenden 

Fyllnadsval 

1.2 Kriminalvårdens övervakningsnämnd, 2015-09-23—2018-12-31 
Fyllnadsval efter Louise Eriksson (M), Sala Kommun, en ledamot. 

Ledamot 
Stephanie Bruksgård (M), Västerås kommun 

Nyval 

Punkterna 10-13 enligt föredragningslistan utgår. 


