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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Val av ledamöter och ersättare i landstingets nämnder samt
av ordförande och 1:e och 2:e vice ordförande m m
Ärendet
Ledamöter och ersättare i nämnderna och styrelserna väljs av fullmäktige för
den tid och till det antal som fullmäktige beslutar. Valet förrättas av det
nyvalda landstingsfullmäktige vid sammanträde senast i december månad
valåret. Vidare skall fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice
ordförande bland ledamöterna för den tid fullmäktige beslutar.
Val av nämnd ska ske proportionellt om så begärs. Om förfarandet vid
sådant proportionellt valsätt finns särskilda föreskrifter.
Om ersättarna inte väljs proportionellt ska vid valet även den ordning
bestämmas i vilken de ska kallas till tjänstgöring.
Beträffande valbarhet till ledamot och ersättare i nämnderna, verkan av
valbarhetens upphörande och rätt till avsägelse gäller samma bestämmelser
som för landstingsfullmäktige. Ledamot och ersättare ska således vara
röstberättigad och folkbokförd inom landstinget.
Den som är anställd hos landstinget för att ha den ledande ställningen bland
personalen är inte valbar. Den som är chef för en förvaltning som hör till
nämndens verksamhetsområde får inte väljas till ledamot eller ersättare i
nämnden.
Följande antal ledamöter och ersättare föreslås till nämnder och styrelser.
Nämnd/styrelse

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionplane- och trafiknämnden
Kulturnämnden
Landstingets konstnämnd
Färdtjänstnämnden
Patientnämnden
TioHundranämnden

Antal
Antal
ledamöter ersättare
13
13
9
9
9
5
6

13
13
9
9
9
5
6
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Fullmäktige föreslås besluta
att för år 2007 välja
13 ledamöter och 13 ersättare i Hälso- och sjukvårdsnämnden
13 ledamöter och 13 ersättare i Regionplane- och trafiknämnden
9 ledamöter och 9 ersättare i Kulturnämnden
9 ledamöter och 9 ersättare i Landstingets konstnämnd
9 ledamöter och 9 ersättare i Färdtjänstnämnden
5 ledamöter och 5 ersättare i Patientnämnden
6 ledamöter och 6 ersättare i Tiohundranämnden, samt
att bland de valda ledamöterna i respektive nämnd och styrelse med
undantag av patientnämnden och Tiohundranämnden utse en ordförande
samt en 1:e och 2:e vice ordförande för samma tid,
att bland de valda ledamöterna i patientnämnden utse en ordförande och en
vice ordförande för samma tid, samt
att - om val inte sker proportionellt - för varje nämnd eller styrelse
bestämma den ordning, i vilken ersättarna ska inkallas till tjänstgöring.

