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Organ Landstingsfullmäktige 

Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås 

Tidpunkt Onsdagen den 21 oktober 2015, klockan 09.00 

4 Avsägelse av uppdrag 

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). 

Förslag till beslut 
1. Bevilja anhållan under punkt a) - d). 

5 Anmälningar från Länsstyrelsens protokoll 

Länsstyrelsen har som efterträdare till Lovisa Eliasson (M) som ny ersättare utsett 
Tomas Martinsson (M), Kommun (LTV 151027). 

6 Anmälningsärenden 

Bil 1 a e) Protokoll från landstingets revisorer 2015-08-03 
 

Förslag till beslut 

1. Anmälningsärendena läggs till handlingarna. 

0 Handläggning av revisionsrapporter 

Ärendet kommer in som punkt 8 i föredragningslistan (efter punkt 7, handläggning av 
motioner). För att undvika omnumrering ligger punkten som nummer 0 i 
kompletteringslistan. 

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/ 

Förslag till beslut 

1. Informationen noteras. 

14 Svar på interpellationer 
 

Bil 13 a a) Svar på interpellation från Birgitta Andersson (C) om "i väntan på ambulans 
(IVPA)"-utryckningar (LTV 151251). 

 

Bil 14 a b) Svar på interpellation från Helena Hagberg (FP) om skillnaden mellan 
seniormottagningar och äldrevårdscentraler (LTV 151284). 

 

Bil 15 a c) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om förlorad tjänstepension (LTV 
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161304). 
 

Bil 16 a d) Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om behandlingsenheten 
Lövhaga (LTV 151294). 

 

Bil 17 a e) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om landstingets 
personalomsättning samt om sjukskrivningar (LTV 151286). 

 

Bil 18 a f) Svar på interpellation från Sverre Linton (M) om införande av diarium på nätet 
(LTV 151311). 

 

Bil 19 a g) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om upphandling av 
fysioterapeuter (LTV 151312). 

 

  h) Svar på fråga från Helena Hagberg (FP) om hur landstinget säkerställer att så 
kallade oskuldskontroller inte förekommer (LTV 151298). 

15 Valärenden 

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

Fyllnadsval efter Nils-Erik Gustavsson, en ledamot samt nyval, två ledamöter. 

Ledamot 

1. 
2. 
3 


