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 Ahlin Göran  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Andersson Ronnie  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Axelsson Berit  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Bal Nebi  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Barros Ring Ivonne  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Bhur Gunilla  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Sjukvårdsstyrelsen Stockholm Ekerö 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Bjuggren Bappe  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Björklund Ingemar  V 
Jurymän 2:a gruppen för tryckfrihetsmål 
Juryman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Blomgren Daniel  V 
Programberedning 5: Tandvård 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Bodin Lola  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

  
 



 Boucher Thomas  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
___________________________________________________________________________________ 

 Brandin Tommy  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Brunius Åsa  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Programberedning 2: Akutsjukvård 
Ledamot  
Valberedning 
Ersättare  
_________________________________________________________________________________________ 
 Bukovac-Re Maja  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Burström-Tunestad Catharina  V 
Kammarätten 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Båvner Britta  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Båvner Rune  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Bäckström Anita  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Bäckström Jan A S  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Börjesson Pelle  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Dingu-Kyrklund Elena  V 
Mälardalsrådet 
Ersättare  
_________________________________________________________________________________________ 



 Einarsson Mats  V 
Mälardalsrådet 
Ledamot  
Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål 
Juryman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Ekelund Per  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Ekenberg Anna Helena  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Eklund-Varnke Eva  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Engzell Bitte  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Enroth Hans  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Eriksson Kersti  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm, fastighetstaxeringsmål 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Ezdani Khan Mohibul  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Falk Ingrid  V 
Jurymän 1:a gruppen för tryckfrihetsmål 
Juryman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Fischer Herta  V 
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Heckscher Ivar  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 



 Hellberg Åke  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Henricson Birgitta  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Hillerström Marja  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Johansson Jenny My  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Johansson Matilda  V 
Programberedning 4: Barn, unga och kvinnosjukvård 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Johnell Stig V    
Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 
 Jörnehed Håkan V    
Gruppledare 
Vice Gruppledare  
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Landstingsstyrelsen 
Ersättare  
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens produktionsutskott 
Ersättare  
Samverkansråd med handikapporganisationerna 
Ledamot  
Beredningen för bidrag till handikapporganisationerna 
Ledamot  
Referensgrupp för kommunalisering av hemsjukvård 
Representant  
Referensgrupp för Nätverket Hälsa och Demokrati 
Ersättare  
_________________________________________________________________________________________ 

 Karlsson Kate  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 



 Karlsson Ulf  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Kedvall Maria  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
_________________________________________________________________________________________ 
 Klepke Anton  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Krüsell Kerstin  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Laine Peter  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Programberedning 6: e-hälsa och öppna jämförelser 
Ledamot  
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Landström Gunnel  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Larsson Owe  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Launy Sverre  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Landstingsstyrelsen 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens tillväxt- och regionplaneringsutskott 
Ersättare  
Mälardalsrådets Näringslivs- och FoU-utskott 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 
 
 



 Leymann Laila  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens pensionärsråd 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Lidström Annica  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Louhema Petteri  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens forskningsberedning 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Lundberg Eva-Lena  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Lundqvist Lou  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Magnusson Thomas  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Landstingsstyrelsens arvodesberedning 
Ledamot  
Styrgrupp företagsklimat 
Ledamot  
Locum AB 
Suppleant  
_________________________________________________________________________________________ 

 Marcusson Hans  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Nilsson Christer  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Noori Kave  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 



 Nork Ylva  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Programberedning 3: Folkhälsa och psykiatri 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 
 Ortiz Venegas Pia  V 
Landstingsfullmäktige 
Ersättare  
Trafiknämndens färdtjänst- och tillgänglighetsberedning 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Persson Bo  V 
Kammarätten 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Persson Inger  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Pettersson Kerstin  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Programberedning 1: Äldre och multisjuka 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Ramström Marianne  V 
Sjukvårdsstyrelsen Norr 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens pensionärsråd 
Ersättare  
_________________________________________________________________________________________ 

 Rehman Babar  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Roxby Cromvall Gunilla  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Trafiknämnden 
Ledamot  
Mälardalsrådets styrelse 
Ersättare  
Mälardalsrådets Planerings- och trafikutskott 
Ledamot  
Mälardalsrådet 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 



 Rundberg Brit  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Sehlin Anna  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Trafiknämnden 
Ersättare  
Mälardalsrådets Miljöutskott 
Ledamot  
Mälardalsrådet 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 
 Sevefjord Birgitta V    
Landstingsråd 
Landstingsråd  
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Landstingsstyrelsen 
Ledamot  
Hälso- och sjukvårdsnämnden 
Ledamot  
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens krisledningsutskott 
Ersättare  
Landstingsstyrelsens NKS-beredning 
Ledamot  
Landstingshuset i Stockholm AB 
Suppleant  
_________________________________________________________________________________________ 

 Shokrolahi Abbas  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Sten Bertil  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Sterneby Lars  V 
Mälardalsrådet 
Ersättare  
_________________________________________________________________________________________ 
 Söderberg Kerstin  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 



 Söderberg Talebi Daniel  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Söderfeldt Birgitta  V 
Svea Hovrätt 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Sörman Barbro  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Thåström Karin  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Trumstedt Mona  
Svea Hovrätt 

Nämndeman 
_________________________________________________________________________________________ 

 Uzunel Bekir  V 

Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Sjukvårdsstyrelsen Söder 
Ledamot  
Valberedning 
Ledamot  
Jury för pris mot främlingsfientlighet 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 Uzunel Hülya  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Waara Barbro  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Wahlgren Catarina  V 
Landstingsfullmäktige 
Ledamot  
Sjukvårdsstyrelsen Norr 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 

 



 Wallin Anna-Carin  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Wallin Eva  V 
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 
 Wattsgård Jan  V 
Jury för årligt bemötandepris 
Ledamot  
Mälardalsrådets Kulturutskott 
Ledamot  
Mälardalsrådet 
Ersättare  
Förvaltningsrätten i Stockholm 
Nämndeman  
_________________________________________________________________________________________ 

 Ågren Gunnar  V 
Revisorskollegiet 
Ersättare  
Revisorsgrupp I 
Revisor  
_________________________________________________________________________________________ 

 Ålander Kaya  V 
Skattenämnden för företagsskattekontor 4 
Ledamot  
_________________________________________________________________________________________ 
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