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Förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Vissa val och fyllnadsval samt bordlagda val m m
Följande avsägelser har inkommit:
Bengt Falemo (c)

- ledamot av programberedning 1

Kjell Drotz (s)

- ersättare i Tiohundranämnden

Thore Nyman (s)

- ersättare i patientnämnden

Göran Sjönell (fp)

- ersättare i övervakningsnämnd Stockholm Söder

Skatteverket har meddelat att följande ledamöter entledigats:
Ingvar Jacobsson (m) skattenämnden för storföretagsskattekontoret,
Stefan Schierbeck (c) skattenämnden för skattekontor 2 samt
Susanne Lindberg Elmgren (s) skattenämnden för skattekontor 3
Svea Hovrätt har meddelat att följande nämndemän entledigats:
Gunilla Elmberg (m), Rose-Marie Bladholm (m), Chafic Dallé (c),
Henning Carlsson (s) och Mehmet Göker (v).
Mälardalsrådets kansli har meddelat att det är dags att nominera ledamöter
till rådets fyra utskott. Fullmäktige har att nominera sju ledamöter till vart
och ett av utskotten.
Mälardalsrådets kansli har vidare meddelat att landstinget innan utgången
av april månad 2007 ska välja ledamöter på tilläggsmandat. Mandaten har
fördelats enligt följande:
(m)

2 tilläggsmandat

(fp)

1 tilläggsmandat

(kd)

2 tilläggsmandat

(c)

3 tilläggsmandat

(v)

2 tilläggsmandat

(mp)

2 tilläggsmandat
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Länsrätten har meddelat att nedanstående nämndemän entledigats och att
fullmäktige tills vidare inte behöver förrätta fyllnadsval. Länsrätten avser att
återkomma när rätten anser att ytterligare fyllnadsval måste förrättas.
Margareta Andersson (m), Sture Hagström (m), Niklas Kristoffersson (m),
Marianne Löthner (m), Bernt Rehnström (m), Ulla Sandenskog (m),
Stefan Hirvonen (fp) och Rickard Ydrenäs (fp).

Förslag till beslut
Fullmäktige föreslås besluta
att medge de begärda befrielserna
att välja intill utgången av 2007
en ledamot i programberedning 1
en ersättare i Tiohundranämnden
en ersättare i Patientnämnden
att välja intill utgången av 2010
en ersättare i övervakningsnämnd Stockholm Söder
en ledamot i skattenämnden för storföretagsskattekontoret
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 2
en ledamot i skattenämnden för skattekontor 3
fem nämndemän i Svea Hovrätt
tolv ledamöter på tilläggsmandat till Mälardalsrådet
att nominera
sju ledamöter i Mälardalsrådets Planerings- och trafikutskott
sju ledamöter i Mälardalsrådets Näringsliv- och FoU-utskott
sju ledamöter i Mälardalsrådets Miljöutskott
sju ledamöter i Mälardalsrådets Kulturutskott

