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Valärenden
Begäran om befrielse från uppdrag m. m. har inkommit från
Ilija Batljan (S):
landstingsråd
ledamot i fullmäktige, valkrets Sydost
ledamot och tillika 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen
ledamot och tillika vice ordförande i stiftelsen Clara
ledamot och tillika 2:e vice ordförande i Landstingshuset i Stockholm AB
ledamot i Stockholmsregionens Europaförening
ledamot i Mälardalsrådet
ersättare i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
Andreas Strömberg (C):
ersättare i fullmäktige, valkretsarna 1, 2 och 3
suppleant i styrelsen för Locum AB
Astrid Grufman (M):
ledamot i fullmäktige, valkrets Ost,
ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden
ledamot i mälardalsrådet
Maria Rohammar (S), ersättare i samordningsförbundet för rehabilitering i
Södertälje
Fullmäktige har vid detta möte att välja styrelser till nedanstående bolag
-

AB Storstockholms Lokaltrafik
Waxholms Ångfartygs AB
Locum AB

Fullmäktige har även att nominera sju ledamöter i vardera av
Mälardalsrådets fyra utskott enligt nedan
-

Planerings- och trafikutskott
Näringsliv- och FoU-utskott
Miljöutskott
Kulturutskott

Förvaltningsrätten i Stockholm har inkommit med en begäran om
fyllnadsval efter nämndemännen Gunnel Agge-Hedvall (M), Claes Nilsson
(M), Johan Eldh (M), Maria Franquelli Cabrera (M), Patrik Håkansson
(M), Anna Ivarsson (M), Anders Wiksén Ringqvist (M), Eva Regårdh (M),
Kalevi Persson (M), Lars Ljungblom (M), Mejke Runström (KD), Benedikta
Lagervret (KD), Michael Harvey (KD), Jesper Overeem (C), Berit Snapp
(C), Emma Petersson (C), Ulf Larsson (S), Olof Pontusson (S), Erik
Antonsson (S), Kajsa Elfström (S), Ola Petersson (S), Mathias Tofvesson
(S), och Malin Hedberg (S).
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Kammarrätten har inkommit med en begäran om fyllnadsval efter
nämndemannen Rune Båvner (V).
Svea hovrätt har inkommit med en begäran om fyllnadsval efter
nämndemannen Pontus Löfstrand (C).
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår fullmäktige besluta
att medge de begärda befrielserna
att välja
ett landstingsråd
en ledamot och tillika 2:e vice ordförande i landstingsstyrelsen
en ledamot och tillika 1:e vice ordförande i kulturnämnden
en ledamot och tillika vice ordförande i stiftelsen Clara
en ledamot i Stockholmsregionens Europaförening
två ledamöter i Mälardalsrådet
en ersättare i kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling
en ersättare i Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län
en ersättare i samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje
sju ledamöter, varav en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande samt sju suppleanter i styrelsen för Locum AB
tre ledamöter, varav en ordförande i styrelsen för AB Storstockholms
Lokaltrafik
tre ledamöter, varav en ordförande i styrelsen för Waxholms Ångfartygs AB
tjugotre nämndemän i Förvaltningsrätten i Stockholm
en nämndeman i Kammarrätten
en nämndeman i Svea hovrätt
att nominera
sju ledamöter i vardera av mälardalsrådets fyra utskott
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