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 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning    2011-02-02  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhussalen i Rådhuset Falun 2011-02-02, kl 11.00 – 11.20  Plats och tid 

Susanne Norberg (S), ordf. Mats Dahlström (C) Beslutande 
Margareta Källgren (S) Ingrid Näsman (KD) 
Lena Johnsson (S) 
Kicki Stoor (V) 

  Ej tjänstgörande 
ersättare 

Nämndadm. Kerstin Bryskhe Persson Övriga deltagare 

 

  
Margareta Källgren Utses att justera 

Rådhuset i Falun 2011-02-07 Justeringens tid och plats 

1 - 5 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Kerstin Bryskhe Persson 

Sekreterare 

  
………………………………………………………….….. 
Susanne Norberg 

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Margareta Källgren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum  2011-02-02  
Datum när anslaget sätts upp 2011-02-07   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Kerstin Bryskhe Persson 

Utdragsbestyrkande: 



 2 (9) 
 

 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning    2011-02-02  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning .................................................................................2 

§ 1  Val av huvudmän i Bjursås Sparbank ...........................................3 

§ 2 Kompletterande val i Stiftelsen Erik och Anna Lax 
Minnesfond....................................................................................4 

§ 3 Nominering av lekmannarevisorer i de kommunala 
bolagen ..........................................................................................5 

§ 4 Val av ledamot och suppleant samt revisor och 
revisorersättare till styrelsen för FINSAM ....................................7 

§ 5 Kompletterande val av ledamöter, ersättare revisor och 
revisorsersättare i föreningar, bolag och samfund med 
kommunalt engagemang samt avsägelse i Stiftelsen 
Dalarnas Museum och fyllnadsval ................................................9 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av huvudmän i Bjursås Sparbank  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Bjursås Sparbank har vid kontakt med valberedningens ordförande meddelat 
att kommunfullmäktige, enligt ”Reglemente för Bjusås Sparbank” ska utse 
12 huvudmän för fyra år t o m årsstämma 2015. 

Av reglementet framgår att ledamot inte får ha fyllt 70 år före eller under 
det år då mandatperioden utgår. Huvudmannen får inte heller vara anställd 
eller styrelseledamot, revisor eller revisorssuppleant i annan kredit institu-
tion.  

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen ska 
föreslå kommunfullmäktige att till huvudmän för Bjursås Sparbank nomine-
ra ledamöter enligt beslutsrutan nedan samt att notera till protokollet att för-
slag på de två kandidater som saknas lämnas vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  till huvudmän för Bjursås Sparbank nominera följande 12 ledamöter: 
Stig Andersson, Håkan Hammar, Magnus Norberg, Valter Johansson, 
Jan Sörling, Göran Forsén, Malte Johansson, Stina Snarf, Börje Svens-
son, Rita Björnfot, Xxxx Xxxx och Xxxx Xxxx,  

att  notera till protokollet att förslag på de två kandidater som saknas lämnas 
vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde samt 

att  mandattiden är fr o m årsstämman i maj 2011 och fram till den ordinarie 
årsstämman 2015. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Kompletterande val i Stiftelsen Erik och Anna Lax Min-
nesfond 

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktigs sammanträde den 9 december 2010 förrättades val 
av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i övriga organ med kom-
munalt engagemang i Falu kommun för mandatperioden 2010-2014. Stiftel-
sen Erik och Anna Lax Minnesfond kompletteras nu med en ledamot och en 
suppleant samt ytterligare en revisor enligt bilaga 2 till protokollet. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från kommunfullmäktige 2010-12-09, § 55/bilaga 2. 

Nomineringar 
Elisabeth Lööf är föreslagen som revisor. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen ska 
föreslå kommunfullmäktige utse Daniel Magdic som suppleant och Elisa-
beth Lööf som revisor i Stiftelsen Erik och Anna Lax Minnesfond samt att 
notera till protokollet att förslag på ledamot från Miljöpartiet lämnas vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utse XXX XX (MP) som ledamot och Daniel Magdic (V) som suppleant  
och Elisabeth Lööf (C) som revisor i Stiftelsen Erik och Anna Lax Min-
nesfond samt 

att  notera till protokollet att förslag på ledamot från Miljöpartiet lämnas vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Nominering av lekmannarevisorer i de kommunala bola-
gen  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
När kommunfullmäktige vid sitt sammanträde den 9 december 2010 nomi-
nerade ledamöter, suppleanter, ordförande och 1:e vice ordförande i kom-
munala bolag i Falu kommun fr o m bolagsstämma 2011- intill slutet av 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, anteckna-
des till protokollet att i vad mån förslag på kandidat saknas i bilaga 3 till 
valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges nästa sam-
manträde. 
 
Enligt reglementet för revisorerna i Falu kommun ska kommunfullmäktige 
utse lekmannarevisorer till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag. 
Kommunens revisorer har vid sammanträde den 26 januari 2011 behandlat 
ärendet och lämnar förslag till beslut.  

Det kan noteras att beslut om förändringar och val i Falu Organisation AB 
och Falun Digital Park AB kommer att behandlas separat vid kommunfull-
mäktiges sammanträde den 10 februari 2011. 

Beslutsunderlag 
Skrivelser från Kommunrevisionen 2011-01-25. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  nominera följande lekmannarevisorer i kommunala bolag i Falu kom-
mun fr o m bolagsstämma 2011—intill slutet av bolagsstämma som föl-
jer efter nästa val till kommunfullmäktige: 

      Falu Stadshus AB: Lars Lundh (S) och Leif Bergh (M), 
Falu kommuns Förvaltnings AB: Leif Bergh (M) och Sören Norlan-
der (V),  
Falu Energi & Vatten AB: Lars Lundh (S) och Sören Norlander (V), 
Falu Kraft AB: Leif Bergh (M), 
Falu Elnät AB: Lars Lundh (S) och Sören Norlander (V),  

 

                                                                                          Forts. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

      Kopparstaden AB: Mikael Joos (MP) och Elisabeth Lööf (C), 

      KopparStaden Förvaltning AB: Mikael Joos (MP) och Elisabeth Lööf 
(C) samt 
Västra Falun Fastighets AB: Erik Fagerström (KD) och Margaretha 
Helgesson (FP). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Val av ledamot och suppleant samt revisor och revisor-
ersättare till styrelsen för FINSAM  

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Enligt § 4 i förbundsordningen för samordningsförbundet FINSAM-FALUN 
ska varje förbundsmedlem vara representerad i samordningsförbundets sty-
relse med en ledamot och en ersättare. Medlemmar i förbundet är Falu 
kommun, Landstinget Dalarna, Försäkringskassan i Dalarnas län och Ar-
betsförmedlingen.   

Mandattiden är fyra år och räknas från och med den 1 april året efter då val 
till fullmäktige har ägt rum.  

I 12 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 
anges att ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen ska utses av kommun-
fullmäktige. Vidare uppställs följande krav för att få väljas som ledamot 
eller ersättare: 

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är: 
1. ledamot eller ersättare i kommun- eller landstingsfullmäktige, 
2. anställd vid Försäkringskassan, eller 
3. ledamot i länsarbetsnämndens styrelse eller anställd vid länsarbetsnämn-
den. 

Enligt 9 § förbundsordningen för samordningsförbundet FINSAM-FALUN 
ska samordningsförbundets räkenskaper samt styrelsens förvaltning grans-
kas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För samtliga revisorer 
ska personliga ersättare utses. Mandattiden är densamma som för styrelsens 
ledamöter.   

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta att utse Mats Dahlström som ledamot 
och Renée Andersson som suppleant samt att notera till protokollet att för-
slag på revisor och revisorsersättare lämnas vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att utse Mats Dahlström (C)  som ledamot och Renée Andersson (S) som 
suppleant,  

att  utse XX som revisor och XX som revisorersättare, 

att  notera till protokollet att förslag på revisor och revisorsersättare lämnas 
vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att mandattiden är från den 1 april 2011 till den 31 mars 2015. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 5Ko   2011-02-02  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Kompletterande val av ledamöter, ersättare revisor och 
revisorsersättare i föreningar, bolag och samfund med 
kommunalt engagemang samt avsägelse i Stiftelsen Da-
larnas Museum och fyllnadsval

Diarienummer KS 2/11 

Ärendet 
Vid kommunfullmäktigs sammanträde den 9 december 2010 förrättades val 
av ledamöter, ersättare revisor och revisorsersättare i föreningar, bolag och 
samfund med kommunalt engagemang i Falu kommun för mandatperioden 
2010-2014 enligt bilaga 4 till protokollet. Till protokollet noterades att i vad 
mån förslag på kandidat saknas lämnas förslag vid kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde.   

Valen kompletteras vid dagens sammanträde med val av lekmannarevisorer 
i Visit Falun Borlänge AB, Falu P AB, Lennheden Vatten AB och avsägelse 
av Mikael Joos som revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum samt fyllnadsval, 
enligt bilaga 4 till protokollet. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från kommunrevisionen 2011-01-25. 

Avsägelse från Mikael Joos 2011-01-25. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen ska 
föreslå kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan samt att notera 
till protokollet att förslag på ny revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum lämnas 
vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utse Eric C. Westgren (SD) till lekmannarevisor i Visit Falun Borlänge 
AB, 

att  utse Leif Bergh ( M ) till lekmannarevisor i Falu P AB,  

att  utse Fred Möller (FAP) till lekmannarevisor i Lennheden Vatten AB, 

att  entlediga Mikael Joos (MP) som revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum, 

att  utse XXX (  ) till ny revisor i Stiftelsen Dalarnas Museum, 

att  notera till protokollet att förslag på ny revisor i Stiftelsen Dalarnas Mu-
seum lämnas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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