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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Valärenden
Begäran om befrielse fr o m den 1 maj 2010 har inkommit från Ingela
Nylund Watz (S) avseende följande uppdrag:
- Landstingsråd
- Ledamot och tillika 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen
- Ledamot och tillika 2:e vice ordförande i landstingshuset i Stockholm AB
- Ledamot och tillika vice ordförande i AB SLL Internfinans
- Ledamot och tillika vice ordförande i Stiftelsen Clara
- Ledamot i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
- Ersättare i Regionplanenämnden
- Ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
- Ersättare i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
Folkpartiet har meddelat att Göran Qvennerstedt (FP) har avlidit. Han
innehade uppdrag som ersättare i fullmäktige, valkrets 4, ersättare i
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län samt huvudman i Sparbanksstiftelsen
Första.
Ledamoten i skattenämnden för skattekontor 9-10 och utlandsskattekontoret, Patrik Kempe (M) har flyttat från länet vilket innebär att hans
uppdrag förfallit.
Förvaltningsrätten i Stockholm har inkommit med en begäran om fyllnadsval efter nämndemännen Gunnar Nygren (FP), Inga-Britt Backlund (KD)
och Hanna Finmo (S).
Svea Hovrätt har inkommit med en begäran om fyllnadsval efter nämndemännen Emina Skaljo (M) och Henning Carlsson (S).
Fullmäktige har att välja ledamöter och suppleanter samt ordförande och
vice ordföranden för tiden från ordinarie bolagsstämma 2010 intill slutet av
ordinarie bolagsstämma 2011 för följande bolag: AB Storstockholms
Lokaltrafik, Locum AB, Waxholms Ångfartygs AB, AB SLL Internfinans och
Landstingshuset i Stockholm AB.
Fullmäktige har även att för samma tid nominera ledamöter och suppleanter
till styrelserna för Mälardalstrafik AB, Almi Företagspartner i Stockholm AB
och Almi Investeringsfond AB.
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Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att medge de begärda befrielserna
att välja
ett landstingsråd
en ledamot och en 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen
en ledamot och en 2:e vice ordförande i styrelsen för Landstingshuset i
Stockholm AB
en ledamot och en vice ordförande i styrelsen för AB SLL Internfinans
en ledamot och en vice ordförande i styrelsen för Stiftelsen Clara
en ledamot i styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde
en ersättare i Regionplanenämnden
två ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
en ersättare i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 9-10 och utlandsskattekontoret
tre nämndemän i Förvaltningsrätten i Stockholm
två nämndemän i Svea Hovrätt
en huvudman i Sparbanksstiftelsen Första
ledamöter och suppleanter samt ordförande och vice ordföranden till
styrelserna för AB Storstockholms Lokaltrafik, Locum AB, Waxholms
Ångfartygs AB, AB SLL Internfinans och Landstingshuset i Stockholm AB
att nominera
ledamöter och suppleanter till styrelserna för Mälardalstrafik AB, Almi
Företagspartner i Stockholms län AB och Almi Investeringsfond AB

