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1. Val- och nomineringsärenden
Begäran om befrielse från uppdrag m.m. har inkommit från
Paul Lappalainen (MP), ledamot i landstingsfullmäktige, valkrets 1
Mathias Steffens (C), ersättare i landstingsfullmäktige, valkrets 1
Svea hovrätt har inkommit med en begäran om fyllnadsval efter nämndemannen Jösta Claeson (S)
Förvaltningsrätten i Stockholm har inkommit med begäran om fyllnadsval
efter nämndemännen Christina Schnackenburg (M), Ann-Chatrine
Eriksson (M), Mahnaz Johansson (M), Leif Gröndal (M), Åsa Engman (M),
Jesper Berggren (FP), Annika Möller (KD), Soledad Aguilar Oddershede
(C), Tariq Mahmood (S), Ann-Marie Öberg (S), Christoffer Monikander
(S), Angela Heitman (MP) och Ivar Heckscher (V).
Fullmäktige har även vid detta sammanträde att
välja lekmannarevisorer för granskning av räkenskaper och förvaltning för
år 2014 till stiftelsen Vira bruk, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
Konserthusstiftelsen samt Mälardalstrafik AB
välja ledamöter och ersättare samt presidium i följande nämnder
Hälso- och sjukvårdsnämnden, Kulturnämnden, Patientnämnden, och
Trafiknämnden
välja ledamöter och ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
till Norrtälje kommun nominera ordförande och 2:e vice ordförande i
sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
nominera en ledamot och en ersättare i stiftelsen Flemingsberg Science
till länsstyrelsen i Stockholms län nominera fem ledamöter och fem
ersättare i viltförvaltningsdelegationen, en jämn könsfördelning ska
eftersträvas.
Förslag till beslut
Valberedningen föreslår fullmäktige besluta
att medge de begärda befrielserna
att för granskning av räkenskaper och förvaltning för år 2014 välja
en revisor i stiftelsen Vira Bruk
en revisor i Skärgårdsstiftelsen
en revisor i Konserthusstiftelsen
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en revisor och en revisorsersättare i Mälardalstrafik AB
att för tiden 1 januari 2014 - 31 december 2014 välja
femton ledamöter och femton ersättare samt ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden
nio ledamöter och nio ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och
2:e vice ordförande i kulturnämnden
fem ledamöter och fem ersättare samt ordförande och vice ordförande i
patientnämnden
sjutton ledamöter och sjutton ersättare samt ordförande, 1:e vice
ordförande och 2:e vice ordförande i trafiknämnden
sex ledamöter och sex ersättare i sjukvårds- och omsorgsnämnden i
Norrtälje
att välja för tiden 3 december 2013 - 31 december 2014
en nämndeman i Svea hovrätt
tretton nämndemän i Förvaltningsrätten i Stockholm
att till Norrtälje kommun nominera ordförande och 2:e vice ordförande i
sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje
att nominera en ledamot och en ersättare i stiftelsen Flemingsberg Science
att till länsstyrelsen i Stockholms län nominera fem ledamöter och fem
ersättare till viltförvaltningsdelegationen.
2. Begäran om dispens avseende uppdrag som nämndeman i
förvaltningsrätten i Stockholm LS 1301-1224
Beslutsunderlag
Beslut från förvaltningsrätten i Stockholm om entedigande från uppdrag
som nämndeman
Begäran om dispens
PM från SLL Juridik
Valberedningens förslag till beslut delges fullmäktige efter beredningens
sammanträde.
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