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 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning    2010-11-04  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning 
Sammanträdesdatum  2010-11-04  
Datum när anslaget sätts upp 2010-11-08        
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

Plats och tid Kristinehallen Bergmästaregatan, Falun, kl. 13.35-14.00 

Beslutande Susanne Norberg (S), ordf. 
Arne Mellqvist (S) 
Margareta Källgren (S) 
Stefan Nyrén (V) 

Lilian Eriksson (M) 
Mats Dahlström (C) 
Stefan Clarström (FAP) 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

  

Övriga deltagare Nämndadministratör Kerstin Söderlund 
Jurist Tobias Carlgren 

  
Utses att justera Lilian Eriksson 
Justeringens tid och plats Falu kommun, Rådhuset 2010-11-08 
Justerade paragrafer 1-5 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

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

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Lilian Eriksson 
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 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning    2010-11-04  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Innehållsförteckning 

 

§ 1 Val av kommunens revisorer.........................................................3 

§ 2 Val av presidium i kommunfullmäktige; ordförande, 
förste och andre vice ordförande ...................................................4 

§ 3 Mandattid för kommunstyrelsen samt val av 
kommunstyrelse med presidium....................................................5 

§ 4 Val av kommunalråd och oppositionsråd ......................................6 

§ 5 Val av valberedning samt ordförande och vice ordföran-
de ...................................................................................................7 

 

Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande: 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning T§ 1T   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 1 Val av kommunens revisorer 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
I reglementet för revisionen i Falu kommun anges att kommunen har samma 
antal revisorer som antal partier som finns representerade i fullmäktige. Re-
visionsordföranden ska utses från ett minoritetsparti och de övriga reviso-
rerna ska utses från de resterande i fullmäktige representerade partierna. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utse Leif Bergh (M), Lars Lundh (S), Sören Norlander (V), Elisabeth 
Lööf (C), Margareta Helgesson (FP), Fred Möller (FAP), Mikael Joos 
(MP) och Erik Fagerström (KD) till kommunens revisorer, 

att  utse Leif Bergh (M) till ordförande och Lars Lundh (S) till vice ordfö-
rande i kommunrevisionen under mandatperioden samt 

att  notera till protokollet att Sverigedemokraterna lämnar partiets förslag 
till revisor vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning T§ 2   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 2 Val av presidium i kommunfullmäktige; ordförande, förs-
te och andre vice ordförande 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning ska lämna förslag till val av 
presidium i kommunfullmäktige. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  till ordförande i kommunfullmäktige utse Karl-Erik Pettersson (S), 

att till 1:e vice ordförande utse Lars Broman (MP) samt 

att  till 2:e vice ordförande utse Lars-Erik Måg (FP). 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning T§ 3   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 3 Mandattid för kommunstyrelsen samt val av kommun-
styrelse med presidium 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktiges tillfälliga valberedning ska föreslå mandatperiod för 
kommunstyrelsen. 

Valberedningen ska vidare lämna förslag på ledamöter, ersättare och presi-
dium i kommunstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens reglemente skall antalet 
ledamöter och ersättare vara 15 st vardera. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  den nya mandatperioden för kommunstyrelsen skall vara 2010-11-05 – 
2014-11-06, 

att till ledamöter i kommunstyrelsen utse Jonny Gahnshag (S), Susanne 
Norberg (S), Krister Johansson (S), Britt Källström (S), Arne Mellqvist 
(S), Richard Holmqvist (MP), Linnea Risinger (MP), Kicki Stoor (V), 
Mikael Rosén (M), Christina Haggren (M), Lilian Eriksson (M), Håkan 
Hammar (M), Mats Dahlström (C), Sten H Larsson (FAP) och Ingrid 
Näsman (KD), 

att  till ersättare i kommunstyrelsen utse Margareta Källgren (S), Roger 
Jansson (S), Lena Johnsson (S), Ragnar Kroona (S), Ashti Azrafshan 
(S), Monica Jonsson (S), Erik Eriksson (MP), Krister Andersson (V), 
Catharina Hjortzberg-Nordlund (M), Jan-Olof Montelius (M), Sanna 
Jansson Nordqvist (M), Göran Forsén (M) Agneta Ängsås (C), Maria 
Gehlin (FAP) och Svante Parsjö Tegnér (FP), 

att  till ordförande i kommunstyrelsen utse Jonny Gahnshag (S), 

att  till 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utse Susanne Norberg (S), 

att  till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utse Mikael Rosén (M) samt, 

att  justera denna paragraf på Rådhuset fredagen den 5 november 2010 kl. 
13.00 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning T§ 4   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 4 Val av kommunalråd och oppositionsråd 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Parlamentariska Ledningsgruppen redovisade till kommunfullmäktiges juni-
sammanträde sin slutrapport för översyn av den politiska organisationen. Av 
beslutsunderlaget kan utläsas att kommunfullmäktige utser två kommunal-
råd (varav en kommunstyrelseordförande och ett kommunalråd) och ett op-
positionsråd som ägnar hela, eller delar av sin arbetstid åt uppdrag för 
kommunen. Inriktningen vid val av kommunstyrelsens ordförande är att 
uppdraget destineras till det största majoritetspartiet med en förtroendevald 
på heltid. Uppdraget får inte delas på fler förtroendevalda. Uppdraget som 
det andra kommunalrådet skall erbjudas majoriteten och uppdraget som op-
positionsråd skall erbjudas det största oppositionspartiet med vardera en 
förtroendevald på heltid. 

Kommunfullmäktige bör även fatta beslut om § 20, sista stycket, i kommun-
styrelsens reglemente; ”Kommunalråden och oppositionsrådet får närvara 
och deltaga i överläggningarna, men inte i besluten, i de styrelser och 
nämnder varom kommunfullmäktige beslutat.” 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  utse Jonny Gahnshag (S) och Susanne Norberg (S) som kommunalråd, 

att utse Mikael Rosén (M) som oppositionsråd, 

att  mandatperioden för kommunalråden och oppositionsrådet skall vara 
2010-11-05 — 2014-11-06, 

att  kommunalråden och oppositionsrådet har rätt att närvara och deltaga i 
överläggningarna, men inte i besluten, i kommunens samtliga nämnder 
samt 

att  justera denna paragraf på Rådhuset fredagen den 5 november 2010 kl. 
13.00. 
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Paragraf Sammanträdesdatum Kommunfullmäktiges tillfäl-
liga valberedning T§ 5   2010-11-04  

 

Justerandes signaturer  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 5 Val av valberedning samt ordförande och vice ordföran-
de 

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. 

Beslut 

Valberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att  som ledamöter i valberedningen utse Susanne Norberg (S), Arne Mell-
qvist (S), Margareta Källgren (S), Kicki Stoor (V), Christina Haggren 
(M), Lilian Eriksson (M) och Sten H Larsson (FAP), 

att  till ordförande i valberedningen utse Susanne Norberg (S),  

att till 1: e vice ordförande utse Arne Mellqvist (S), 

att till 2: e vice ordförande utse Christina Haggren (M) samt 

att  utse ersättare i valberedningen på kommunfullmäktiges sammanträde 
2010-12-09. 

 

 

 

 


	 

