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Organ Landstingsfullmäktige 

Plats Fullmäktigesalen, Stadshuset, Västerås 

Tidpunkt Onsdagen den 18 november 2015, klockan 09.00 

4 Avsägelse av uppdrag 

b) Johanna Skottman (S), Surahammars kommun, har i skrivelse inkommen  
2015-11-10 anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot och tillika förste 
vice ordförande i patientnämnden (LTV 1514XX). 

c) Mattias Bark (S), Hallstahammars kommun, har i skrivelse inkommen 
2015-11-13 anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i beredningen för 
invånardialog (LTV 151495). 

d) Per Carlesson (S), Köpingskommun, har i skrivelse inkommen 2015-11-16 har 
anhållit om befrielse från uppdraget som ledamot i beredningen för regional 
utveckling (LTV 1514XX). 

Förslag till beslut 

1. Anhållan under punkt a) –c) beviljas. 

2.  Informationen under punkt d) noteras.  

23 Inkomna interpellationer och fråga 

Bil 27 i) Fråga från Helena Hagberg (FP) om broreparationen i Köping (LTV 151475). 

24 Svar på interpellationer och fråga 
 

Bil 19 a i) Svar på interpellation från Tomas Högström (M) om behandlingsenheten 
Lövhaga (LTV 151294).  

 

Bil 20 a j) Svar på interpellation från Sverre Royen Linton (M) om hur landstinget hanterar 
eventuell information om vårdgivande mottagning eller liknande på konto-
utdrag (LTV 151443).  

 

Bil 21 a k) Svar på interpellation från Sverre Royen Linton (M) om reklam i kollektivtrafiken  
(LTV 151452). 

 

Bil 22 a l) Svar på interpellation från Barbro Larsson (C) om vad landstinget kan göra för 
att underlätta för Migrationsverket att finna lokaler till asylsökande  
(LTV 151454). 

Bil 23 a m) Svar på interpellation från Jenny Landernäs (M) om landstingets styrande 
dokument  
(LTV 151460). 

Bil 24 a  n) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om det ideella engagemanget 
i flyktingkrisen (LTV 151461). 

Bil 25 a  o) Svar på interpellation från Malin Gabrielsson (KD) om familjecentralen i Sala  
(LTV 151462). 

Bil 26 a  p) Svar på interpellation från Maria Dellham (M) om Skultuna vårdcentral ( 
LTV 151463). 

q) Svar på fråga från Helena Hagberg (FP) om broreparationen i Köping  
(LTV 151475). 
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26 Valärenden 

Fyllnadsval 

Västerås kommuner och landsting (VKL), 2015-11-18--2018-12-31  

Fyllnadsval efter Karin Thorborg (V), en ersättare för ombud. 

Ersättare för ombud 

1. 

Beredningen för invånardialog, 2015-11-18--2018-10-14 

Fyllnadsval efter Karolina Myllergård och Mattias Bark (båda S), två ledamöter. 

Ledamöter 

1. Johanna Skottman (S), Surahammars kommun 

2. 

Patientnämnden, 2015-11-18--2018-10-14 

Fyllnadsval efter Johanna Skottman, en ledamot tillika förste vice ordförande. 

Ledamot/förste vice ordförande 

1. Rigmor Åkesson (S), Kungsörs kommun 

Rättelse 

Vid fullmäktiges sammanträde 2015-09-23 utsågs Hans Jansson (V) till röstombud för 
Västmanlands Lokaltrafik AB av misstag hade ordet "ersättare för" fallit bort. Föreslås 
därför att beslutet rättas så att Hans Jansson (V), Västerås kommun utses till 
ersättare för röstombud för Västmanlands Lokaltrafik AB, 2015-09-23 till ordinarie 
årsstämma 2019. 

 


