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 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning    2010-11-29  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Rådhusets Sessionssal, Falun, kl. 08.30-10.10 Plats och tid 

Susanne Norberg (S), ordf. Christina Haggren (M) Beslutande 
Arne Mellqvist (S) Lilian Eriksson (M) 
Margareta Källgren (S) Sten H Larsson (FAP) 
Kicki Stoor (V) 

Jurist Tobias Carlgren Övriga deltagare 
Nämndadm. Kerstin Bryskhe Persson 

 

  
Christina Haggren Utses att justera 

Rådhuset i Falun 2010-12-06 Justeringens tid och plats 

1-8 Justerade paragrafer 

Underskrifter  
……………………………………………………………... 
Tobias Carlgren 

Sekreterare 

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

Ordförande 

  
………………………………………………………….….. 
Christina Haggren 

Justerande 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktiges valberedning 
Sammanträdesdatum  2010-11-29  
Datum när anslaget sätts upp 2010-12-06        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

………………………………………………………………….. 
Tobias Carlgren 

Utdragsbestyrkande: 
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 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning    2010-11-29  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

 

§ 1  Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunens 
nämnder för mandatperioden 2011-2014 ......................................3 

§ 2  Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för mandatperioden 2011-2014 ......................................4 

§ 3  Nominering av ledamöter, suppleanter, 
lekmannarevisorer, ordförande och 1:e vice ordförande i 
kommunala bolag i Falu kommun fr o m bolagsstämma 
2011- intill slutet av bolagsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige ...........................................................5 

§ 4  Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för år 2011 ......................................................................6 

§ 5  Val av överförmyndare med ersättare i Falu kommun för 
mandatperioden 2011-2014 ...........................................................7 

§ 6  Val av ersättare i valberedningen ..................................................8 

§ 7  Beslut om dels yttranderätt för ej tjänstgörande ersättare 
i kommunstyrelsen och nämnderna dels ej tjänstgörande 
ersättares rätt till protokollsanteckning .........................................9 

§ 8  Beslut om turordning för ersättares inträde .................................10 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 1 T   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1  Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunens 
nämnder för mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, ersättare och presidium i 
kommunens nämnder för mandatperioden 2011-2014. Kommunstyrelseför-
valtningen (stadskansliet) redovisar underlag för rubricerade val. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige att förrätta val av ledamöter, ersättare och 
presidium i kommunens nämnder för mandatperioden 2011-2014 i enlighet 
med bilaga 1 till valberedningens protokoll 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förrätta val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunens nämn-
der för mandatperioden 2011-2014 i enlighet med bilaga 1 till valbered-
ningens protokoll.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 2 Va   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2  Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu kom-
mun för mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, ersättare och i vissa fall 
presidium i övriga organ med kommunalt engagemang i Falu kommun för 
mandatperioden 2011-2014. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
redovisar underlag för rubricerade val. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige att förrätta val av ledamöter, ersättare och 
i vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för mandatperioden 2011-2014, i enlighet med bilaga 2 till valbe-
redningens protokoll  

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förrätta val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i övriga 
organ med kommunalt engagemang i Falu kommun för mandatperioden 
2011-2014, i enlighet med bilaga 2 till valberedningens protokoll samt 

att notera till protokollet i vad mån förslag på kandidat saknas i bilaga 2 till 
valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 3 No  2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3  Nominering av ledamöter, suppleanter, lekmannareviso-
rer, ordförande och 1:e vice ordförande i kommunala 
bolag i Falu kommun fr o m bolagsstämma 2011- intill 
slutet av bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige  

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, suppleanter, lekmanna-
revisorer, ordförande och 1:e vice ordförande i kommunala bolag i Falu 
kommun fr o m bolagsstämma 2011 – intill slutet av bolagsstämma som 
följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunstyrelseförvaltningen 
(stadskansliet) redovisar underlag för rubricerade val. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige besluta att förrätta val av ledamöter, sup-
pleanter, lekmannarevisorer, ordförande och 1:e vice ordförande i kommu-
nala bolag i Falu kommun fr o m bolagsstämma 2011 – intill slutet av bo-
lagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige i enlighet med 
bilaga 3 till valberedningens beslut 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förrätta val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer, ordförande 
och 1:e vice ordförande i kommunala bolag i Falu kommun fr o m bo-
lagsstämma 2011 – intill slutet av bolagsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige i enlighet med bilaga 3 till valberedningens 
beslut samt 

att notera till protokollet i vad mån förslag på kandidat saknas i bilaga 3 till 
valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 4 Va   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4  Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu kom-
mun för år 2011 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktige ska förrätta val av ledamöter, ersättare, revisorer och i 
vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för år 2011. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) redovi-
sar underlag för rubricerade val.  

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige besluta att förrätta val av ledamöter, ersät-
tare, revisorer och i vissa fall presidium i övriga organ med kommunalt en-
gagemang i Falu kommun för år 2011 i enlighet med bilaga 4 till valbered-
ningens protokoll. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  förrätta val av ledamöter, ersättare, revisorer och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu kommun för år 2011 i 
enlighet med bilaga 4 till valberedningens protokoll samt 

att notera till protokollet i vad mån förslag på kandidat saknas i bilaga 4 till 
valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 5   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5  Val av överförmyndare med ersättare i Falu kommun för 
mandatperioden 2011-2014 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Av 19 kap 5 § Föräldrabalken (FB) framgår att överförmyndare skall väljas 
av kommunfullmäktige samt att för överförmyndare skall väljas ersättare. 
Av 19:7 FB framgår att överförmyndare och ersättare väljs för fyra år räknat 
från 1:a januari året efter det val i hela riket av kommunfullmäktige ägt rum. 

Av 19:8 FB framgår att överförmyndare och ersättare skall ha rösträtt vid 
val av kommunfullmäktige och vara folkbokförda i kommunen och får inte 
vara i konkurs eller ha förvaltare. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige att utse nuvarande överförmyndare Åsa 
Thyrestam-Montelius till överförmyndare med handläggare Ruth Larsson-
Finnäs som ersättare för mandatperioden 2011-2014 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utse nuvarande överförmyndare Åsa Thyrestam-Montelius till överför-
myndare med handläggare Ruth Larsson-Finnäs som ersättare för man-
datperioden 2011-2014. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 6   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 6  Val av ersättare i valberedningen 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
I kommunfullmäktiges arbetsordning, § 36, förestavas bl.a. att: ”På det för-
sta sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valbered-
ning för den löpande mandatperioden. Valberedningen består av 7 ledamö-
ter och lika många ersättare. Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid sam-
ma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de valts att 
vara ledamöter.” De senaste mandatperioderna har ledamöterna i allmänna 
utskottet utgjort valberedning. 

Kommunfullmäktige valde 2010-11-04, § 7, följande ledamöter i valbered-
ningen: Susanne Norberg (S), Arne Mellqvist (S), Margareta Källgren (S), 
Kicki Stoor (V), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M) och Sten H 
Larsson (FAP). Kommunfullmäktige beslutade vidare att utse Susanne Nor-
berg (S) till ordförande, Arne Mellqvist (S) till 1:e vice ordförande och 
Christina Haggren (M) till 2:e vice ordförande samt att utse ersättare i val-
beredningen på kommunfullmäktiges sammanträde 2010-12-09.  

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige besluta att utse nedanstående till ersättare i 
valberedningen.  

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utse Lena Johnsson (S), Ragnar Kroona (S), Monica Jonsson (S), Mats 
Dahlström (C), Ingrid Näsman (KD) och Svante Parsjö Tegnér (FP) till 
ersättare i valberedningen samt 

att notera till protokollet att miljöpartiet lämnar förslag på ersättare vid 
nästa kommunfullmäktigesammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 7 Be   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 7  Beslut om dels yttranderätt för ej tjänstgörande ersätta-
re i kommunstyrelsen och nämnderna dels ej tjänstgö-
rande ersättares rätt till protokollsanteckning 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 

Enligt 6 kap 11 § 2 st kommunallagen skall fullmäktige besluta i vilken ut-
sträckning ersättarna skall ha rätt att delta i överläggningarna och få sin me-
ning antecknad i protokollet. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige besluta om nedanstående regler för yttran-
derätt respektive rätt till protokollsanteckning för ej tjänstgörande ersättare i 
kommunstyrelsen och nämnderna. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  ej tjänstgörande ersättare i styrelsen och nämnderna medges rätt att yttra 
sig vid styrelsens/nämndens sammanträde samt 

att ej tjänstgörande ersättare inte medges rätt att anteckna sin mening till 
styrelsens/nämndernas protokoll. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 8   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 8  Beslut om turordning för ersättares inträde 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Ersättare i kommunens styrelse och nämnder väljs av kommunfullmäktige 
till det antal fullmäktige bestämmer, enligt kommunallagen bör antalet er-
sättare vara lika många som antalet ledamöter. Om ersättare inte väljs pro-
portionellt ska vid valet även bestämmas den ordning i vilken de ska inkal-
las till tjänstgöring.  

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas där inte lag eller författning föreskriver 
annat rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.  

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg yrkar att valberedningen 
skall föreslå kommunfullmäktige besluta om nedanstående ordning för er-
sättares inkallande till tjänstgöring i kommunstyrelsen, nämnderna m fl i 
Falu kommun.   

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  fastställa nedanstående regler om ersättares inkallande till tjänstgöring i 
kommunstyrelsen, nämnderna m fl i Falu kommun där valen förrättats 
vid dagens sammanträde: 

För ledamot tillhörande  
nedanstående parti:                inträder ersättare i nedan angiven partiordning 
  S S, MP, V  
  MP MP, S, V 
  V V, S, MP 
  M M, C, FAP, FP, KD 
  C C, M, FAP, FP, KD 
  FAP FAP, M, C, FP, KD 
  FP FP, M, C, FAP, KD 
  KD KD, M, C, FAP, FP 

 

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i dagens proto-
koll.  
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges 
valberedning T§ 8   2010-11-29  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

För den borgerliga gruppen gäller därtill att i den styrelse/nämnd där ett 
borgerligt parti innehar en ordinarie plats och ett annat borgerligt parti till-
delats ersättarplatsen skall i första hand den ersättaren inkallas. Detta gäller 
under kommande mandatperiod i kommunstyrelsen, skolnämnden, social-
nämnden, omvårdnadsnämnden och kultur- och ungdomsnämnden där i 
första hand FP och KD ersätter varandra varefter inbördes ordning enligt 
ovan tillämpas. 

 

 

 


	 

