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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-12-09  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Utdragsbestyrkande: 

 

Bevis 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdatum  2010-12-09  
Datum när anslaget sätts upp 2010-12-21   
Förvaringsplats för protokollet Stadskansliet 
Underskrift  

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

  
Utses att justera Lena Johnsson och Bo Wickberg 
Justeringens plats och tid Rådhuset 2010-12-21 
Justerade paragrafer 38-69 
Underskrifter 

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

 
Ordförande 

 
………………………………………………………….….. 
Karl-Erik Pettersson 

 
Justerande 

 
………………………………………………………….….. 
Lena Johnsson        Bo Wickberg 

 

Plats och tid Kristinehallen Bergmästaregatan, Falun, kl. 12.30-16.30 

Presidium Ordförande: 
Förste vice ordförande: 
Andre vice ordförande: 

Karl-Erik Pettersson 
Lars Broman 
Lars-Erik Måg 

Ledamöter och  
ersättare 

Se nästa sida  

Övriga deltagare Kanslichef Eva Dahlander             Jurist Tobias Carlgren 
 
Mottagare av;  
Kulturpris år 2010, Daniels Sven Olsson § 38  
Kulturstipendium år 2010, Lina Sofia Lundin § 39  
Barn och ungdomskulturpris år 2010: Mimmi Sandberg § 40 
Miljöpris år 2010: Gunnar Nyström och Arne Perlström (Grycksbo Fis-
keklubb) § 41 
Tillgänglighetspris år 2010: Birgit Karlsson § 42 
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 Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige    2010-12-09  

 

Postadress Besöksadress Telefonväxel    
791 83  FALUN Rådhuset 023-830 00   

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 
Ordinarie ledamöter:  ersättare vid detta sammanträde: 

Socialdemokraterna 
Arne Mellqvist §§ 38-53, del av 62                 Sven-Erik Bertell §§ 54-61, 63-69 del av 62   
Carin Gustafsson 
Christer Falk  
Christina Knutsson 
Claes Mankler                  
Jonny Gahnshag 
Karl-Erik Pettersson 
Lars Jerdén 
Lena Johnsson 
Margareta Källgren 
Monica Jonsson §§ 38-53                                 Ingvar Sahlander §§ 54-69  
Mustafa Güclü  
Ragnar Kroona    
Renée Andersson 
Susanne Norberg 
Yvonne Nygårds 
Maria Silfwerplatz-Thunström   
Evert Karlsson 
Roger Jansson 
Ashti Azrafshan §§ 38-42, 46-69 del av 45 
Staffan Nilsson, frånvarande                            Lars-Göran Johansson 
Berit Nyqvist, frånvarande                               Jonas Lennerthson 
Krister Johansson 
Moderaterna 
Bo Wickberg 
Catharina Hjortzberg-Nordlund §§ 38-42, 46-69 del av 45/ Håkan Hammar §§ 43, 44 del av 45  
Christina Haggren 
Erich Colberg 
Göran Forsén 
Jan-Olof Montelius 
Lilian Eriksson 
Mikael Rosén 
Leif Bergh §§ 38-53                                         Håkan Hammar §§ 54-69        
Annika Larsson 
Rolf Gunnarsson 
Sanna Jansson Nordqvist 
Alice Jensen Kjellberg 
Lars Runsvik 
 

Utdragsbestyrkande: Justerandes signaturer 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Centerpartiet 
Agneta Ängsås §§ 38-42, 46-69 del av 45 
Anna Hägglund 
Carl-Erik Nyström 
Dan Westerberg, frånvarande                           Göran Vestlund 
Mats Dahlström 
Falupartiet 
Maria Gehlin 
Maria Korva Johansson §§ 38-42, 44-69         Anders Pettersson § 43                     
Stefan Clarström 
Sten H Larsson 
Folkpartiet 
Lars-Erik Måg 
Åsa Nilser 
Miljöpartiet 
Lars Broman 
Linnéa Risinger 
Richard Holmqvist 
Sara Ritäkt, frånvarande                                    Erik Eriksson 
Vänsterpartiet 
Krister Andersson 
Daniel Riazat, frånvarande                                Eva Ferdeen 
Kicki Stoor 
Stefan Nyrén §§ 38-49                                      Patrik Andersson §§ 50-69 
Kristdemokraterna 
Katarina Gustavsson    
Ulrika Westin 
Sverigedemokraterna 
Knut C.A. Scherman §§ 38-42, 45-69 
Ove Raskopp 
Partipolitiskt obunden 
Anders Samuelsson 
 
Ej tjänstgörande ersättare: Ingvar Sahlander (S) ej §§ 54-69, Sven-Erik Bertell (S) ej §§ 54-61, 
63-69 del av 62, Runo Nilsson (S), Karin Jacobsson (S), Jan-Olof Karlsson-Fält (S), Mariann 
Prosell (S), Patrik Andersson (V) ej §§ 50-69, Bertil Eek (M), Håkan Hammar (M) ej §§ 43-44, 
54-69 del av 45, Kerstin Wåghäll (M), Vanja Ottevall (M), Birgitta Hiertner (M), Andrea Dorg 
(M), Håkan Nohrén (KD), Ingrid Näsman (KD), Börje Svensson (FP), Anders Pettersson (FAP) 
ej § 43, Helena Lindström (FAP)  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Innehållsförteckning 

§ 38 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2010 ........................6 

§ 39 Överlämnande av Falu kommuns kulturstipendium 2010.............7 

§ 40 Överlämnande av Falu kommuns barn- och 
ungdomskulturpris 2010................................................................8 

§ 41 Överlämnande av Falu kommuns miljöpris 2010 .........................9 

§ 42 Överlämnande av Falu kommuns tillgänglighetspris 
2010 .............................................................................................10 

§ 43 Anmälningsärenden.....................................................................11 

§ 44  Svar på medborgarförslag från Anders Ståhl: Smidigare 
in- och utfart från nya Slätta till riksväg 50.................................12 

§ 45  Svar på medborgarförslag från Ehrling Sjöberg: Bygg en 
komplett ringväg runt centrala Falun ..........................................14 

§ 46  Svar på medborgarförslag från Lars Jansson; Avstå från 
VM-ansökan om hoppbackarna behöver byggas om och 
bygg längre elljusspår i stället för gångtunnel.............................16 

§ 47  Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Lägg ned en avloppsledning från Aspeboda 
samtidigt som man drar dricksvattenledningen från 
Lennheden ...................................................................................18 

§ 48 Svar på motion från Sören Johansson (V); Riktlinjer för 
bygdepeng från vindkraft ............................................................20 

§ 49  Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län, 
tillståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med 
omnejd i Falu kommun................................................................22 

§ 50 Uppdatering av Informationspolicy för Falu kommun................25 

§ 51 Policy och rutiner för uppföljning av 
leverantörers/entreprenörers skatter och kreditvärdighet ............26 

§ 52 Begäran om ekonomiskt stöd och partistöd.................................28 

§ 53  Förslag till ändrade regler om ersättning för förlorad 
tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med 
sysselsättningsgrad understigande 40 % av heltid.......................29 

§ 54  Val av ledamöter, ersättare och presidium i kommunens 
nämnder för mandatperioden 2011-2014 ....................................31 

§ 55  Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för mandatperioden 2011-2014 ....................................33 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56  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 .........................................................35 

§ 57  Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i 
övriga organ med kommunalt engagemang i Falu 
kommun för år 2011 ....................................................................37 

§ 58 Val av överförmyndare med ersättare i Falu kommun för 
mandatperioden 2011-2014 .........................................................39 

§ 59 Val av ersättare i valberedningen ................................................40 

§ 60  Beslut om dels yttranderätt för ej tjänstgörande ersättare 
i kommunstyrelsen och nämnderna dels ej tjänstgörande 
ersättares rätt till protokollsanteckning .......................................42 

§ 61 Beslut om turordning för ersättares inträde .................................43 

§ 62  Svar på interpellation från Lars Jerden (S) till 
omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M); Hur ser du på det förmånliga avtal som 
slutits med Carema? ....................................................................45 

§ 63  Motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
om att Falu kommun skall bygga en gång- och 
cykelbana mellan Boda och Svärdsjö centrum............................46 

§ 64  Motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
om att det skall vara två busszoner mellan Falu centrum 
och Svärdsjö/Enviken..................................................................47 

§ 65 Entledigande av Leif Bergh (M) som ledamot i 
kommunfullmäktige ....................................................................48 

§ 66  Interpellation från Åsa Nilser (FP) till kommunalrådet 
Jonny Gahnshag (S) avseende västra skolans framtid.................49 

§ 67 Entledigande av Inger Strandmark (FP) som ersättare i 
kommunfullmäktige ....................................................................50 

§ 68 Beslut om Falu Kommuns deltagande i projektet 
Resecentrum Falun – Navet i ett utvecklat regionalt 
kollektivsystem samt förskottering av Trafikverkets 
medel ...........................................................................................51 

§ 69 Julhälsning...................................................................................53 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 

38T
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 38 Överlämnande av Falu kommuns kulturpris 2010 

Diarienummer KS 673/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige överlämnar 2010 års kulturpris som av kultur- och 
ungdomsnämnden tilldelats Daniels Sven Olsson med följande motivering: 

Falu kommuns kulturpris 2010 tilldelas Daniels Sven Olsson, Östanfors, för 
hans stora kunskaper och engagemang om Faluns, Falu gruvas och Dalar-
nas kulturhistoria – vetande som han i ord text och bild förmedlat till all-
mänheten. 

Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar kultur- och 
ungdomsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och ung-
domsnämndens ordförande, Jan-Olof Montelius, överräcker blommor. 

Daniels Sven Olsson tackar för priset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditioner 
Daniels Sven Olsson 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 39   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 39 Överlämnande av Falu kommuns kulturstipendium 2010 

Diarienummer KS 673/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige överlämnar 2010 års kulturstipendium som av kultur- 
och ungdomsnämnden tilldelats Lina Sofia Lundin med följande motiver-
ing: 

Falu kommuns kulturstipendium 2010 tilldelas Lina Sofia Lundin för sin 
ambitiösa och målmedvetna satsning inom det textila området, och då 
främst vävning och skulpturala objekt  

Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar kultur- och 
ungdomsnämndens motivering och överlämnar stipendiet. Kultur- och ung-
domsnämndens ordförande, Jan-Olof Montelius, överräcker blommor. 

Lina Sofia Lundin tackar för stipendiet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditioner 
Lina Sofia Lundin 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 40   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 40 Överlämnande av Falu kommuns barn- och ungdoms-
kulturpris 2010 

Diarienummer KS 673/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktige överlämnar 2010 års barn- och ungdomskulturpris som 
av kultur- och ungdomsnämnden tilldelats Mimmi Sandberg med följande 
motivering: 

Falu kommuns ungdomskulturpris 2010 tilldelas Mimmi Sandberg, Bojsen-
burg, för hennes entusiasm, mångårigt och oegennyttigt engagemang för 
barn- och ungdom i Falu kommun. 

Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar kultur- och 
ungdomsnämndens motivering och överlämnar priset. Kultur- och ung-
domsnämndens ordförande, Jan-Olof Montelius, överräcker blommor. 

Mimmi Sandberg tackar för priset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditioner 

Mimmi Sandberg 

Kultur- och ungdomsnämnden 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 41   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 41 Överlämnande av Falu kommuns miljöpris 2010 

Diarienummer KS 836/08 

Ärendet 
Kommunfullmäktige överlämnar 2010 års miljöpris som av miljönämnden 
tilldelats Grycksbo Fiskeklubb med följande motivering: 

Grycksbo fiskeklubb har långsiktigt och troget bedrivit naturvårdsarbete 
med att utveckla Stensjöområdet för rekreation, friluftsliv och naturupple-
velser. Genom olika åtgärder i sjöar, tjärnar och bäckar har fritidsfisket 
utvecklats. 

Klubben har gjort i ordning platser runt vattnen, till exempel slogbodar, och 
gjort området mer tillgängligt för alla. Vistelse i naturen är i sig hälso-
bringande. 

Den verksamhet som klubben bedriver stärker kommunens satsning på folk-
hälsa och bidrar till att göra kommunen attraktiv.   

Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar miljö-
nämndens motivering och överlämnar priset. Miljönämndens ordförande; 
Anna Hägglund, överräcker blommor. 

Ordföranden i Grycksbo Fiskeklubb, Gunnar Nyström, och sekreteraren i 
Grycksbo Fiskeklubb, Arne Perlström, tackar för priset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

Expeditioner 
Grycksbo Fiskeklubb 

Miljönämnden  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 42   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 42 Överlämnande av Falu kommuns tillgänglighetspris 
2010 

Diarienummer KS 558/08 

Ärendet 
Kommunfullmäktige överlämnar 2010 års tillgänglighetspris som av kom-
munala handikapprådet tilldelats Birgit Karlsson med följande motivering: 

Birgit Karlsson har arbetat inom skolförvaltningen under nästan hela sitt 
yrkesverksamma liv. Där har hon aktivt arbetat med elever med olika funk-
tionsnedsättningar som dyslexi, dyskalkyli, ADHD mm. Hon har varit ett 
stort stöd för eleverna, allt ifrån att ordna fram rätt litteratur, material eller 
hjälpmedel till att starta upp Skoldatateket. 

Birgit har lagt ner ett stort arbete för att eleverna ska bli självständiga i 
skolarbetet och i privatlivet. Hon behandlar alla med stor respekt och det är 
viktigt att ingen elev ska känna sig kränkt eller mindre värd. Birgit har även 
varit ett viktigt stöd för föräldrar och vuxna med läs, skriv- och räknepro-
blem.    

Kommunfullmäktiges ordförande, Karl-Erik Pettersson, föredrar handikapp-
rådets motivering och överlämnar priset. Kommunala handikapprådets ord-
förande, Susanne Norberg, överräcker blommor. 

Birgit Karlsson tackar för priset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expeditioner 
Birgit Karlsson 

Kommunala handikapprådet  
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 43   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 43 Anmälningsärenden 

 

Ärendet 
Till kommunfullmäktige redovisas följande anmälningsärenden: 

• Beslut i trafik- och fritidsnämnden att avslå medborgarförslaget rö-
rande ny hållplats på sträckan Östra skolan – Östra hamngatan. 

• Rapportering från socialnämnden avseende ej verkställda beslut en-
ligt LSS som den 30 september är äldre än tre månader.  

• Rapportering från socialnämnden avseende ej verkställda beslut en-
ligt SoL som den 30 september är äldre än tre månader.  

• Från kommunrevisionen: Revisionsrapport avseende klagomålshan-
tering vid kommunala bolag. 

• Kommunfullmäktige i Säters kommuns beslut att godkänna Gagnefs 
kommun som fullvärdig medlem i Räddningstjänstförbundet Dala 
Mitt. 

• Från kommunrevisionen: Revisionsrapport avseende uppföljning och 
fördjupande granskning av kommunens styrning av hälsoarbetet 

Beslutsunderlag 
Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2010-11-17, § 108/ förvaltningens 
tjänsteskrivelse 2010-10-22/ medborgarförslag daterat 17 augusti 2010. Dnr: 
KS 518/10.   

Protokoll från socialnämnden 2010-11-17, § 171/  förvaltningens tjänsteut-
låtande 2010-11-01. Dnr: KS 372/10. 

Protokoll från socialnämnden 2010-11-17, § 172/ förvaltningens tjänsteutlå-
tande 2010-11-01. Dnr: KS 372/10. 

Rapport från kommunrevisionen daterad 2010-10-25. Dnr: KS 522/10. 

Protokoll från kommunfullmäktige i Säters kommun 2010-10-28, § 104. 

Rapport från kommunrevisionen daterad 2010-10-25. Dnr: KS 686/10 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  ta anmälningsärendena till protokollet. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 44 

Svar
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 44  Svar på medborgarförslag från Anders Ståhl: Smidigare 
in- och utfart från nya Slätta till riksväg 50 

Diarienummer KS 246/10 

Ärendet 
Kommunmedborgaren Anders Stål föreslår i ett medborgarförslag, diariefört 
den 17 mars 2010, att förutsättningarna för en snabbare väg till och från nya 
Slätta ska utredas. Enligt förslagsställaren finns ett behov av en ny infart 
från Lövhyddan eller Jungfrubergsrondellen in mot Slätta och Ingarvet. I 
förslaget ingår att utreda vilken sträckning som kan bli bra ur ett miljö- och 
boendeperspektiv. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
(stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-03. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens förslag är att avslå medborgarförslaget med hänvisning 
till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
den 3 november 2010. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Anders Stål 2010-03-15. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontor) tjänsteskrivelse 
2010-11-03. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 13. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 16 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson informerar om att Anders Ståhl erbjudits 
att yttra sig vid dagens sammanträde men att han inte avhörts. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget med hänvisning till kommunstyrelseförvalt-
ningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse den 3 november 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 44 

Svar
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 45 

Sv
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 45  Svar på medborgarförslag från Ehrling Sjöberg: Bygg en 
komplett ringväg runt centrala Falun 

Diarienummer KS 88/10 

Ärendet 
I ett medborgarförslag, föreslår Ehrling Sjöberg att en komplett ringväg 
byggs runt centrala Falun. 

Förslagsställaren pekar på den ökade biltrafik som utvecklingen av centrum 
medfört och kommer att medföra. Den ökade biltrafiken spär dessutom på 
luftmiljöproblemen. Idag finns delar av en ringväg kring Falun: Hanröleden 
och Lugnetleden. Genom att fullfölja byggandet av en komplett ringväg 
med en förbifart söder om centrum, ”Södra länken”, skapas förutsättningar 
för att utveckla centrum och södra centrum samt Gruvgatan som förbindelse 
mellan centrum och gruvan. Dessutom skapas ett tryggare och miljövänliga-
re centrum.  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) föreslår att medbor-
garförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseförvaltningens 
(stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

Tidigare behandling 
Frågan om en förbifart söder om centrum har senast behandlats i kommun-
fullmäktige i samband med antagandet av den fördjupade översiktsplanen 
för Falu tätort den 16 juni 1994 och Centrumplanen den 29 april 1998. 

Kommunstyrelsens förslag är att medborgarförslaget är besvarat med hän-
visning till kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänste-
skrivelse 2010-11-10. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag från Ehrling Sjöberg 2010-01-14. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-11-10. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 14. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 17. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Maria Gehlin och Bo Wickberg: Bifall till kommunstyrel-
sens förslag. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson redogör för arbetsordningens § 32 om att 
kommunfullmäktige kan besluta att den som väckt ett medborgarförslag ska 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 45 

Sv
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

ha yttranderätt i samband med kommunfullmäktiges behandling av försla-
get. 

Ehrling Sjöberg har begärt att få yttra sig om sitt medborgarförslag. 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  låta Ehrling Sjöberg yttra sig vid behandlingen av medborgarförslaget. 

Ehrling Sjöberg redogör för innehållet i medborgarförslaget. 

Linnea Risinger och Ove Raskopp yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till kommunstyrelseför-
valtningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-10. 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren  

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 46 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 46  Svar på medborgarförslag från Lars Jansson; Avstå från 
VM-ansökan om hoppbackarna behöver byggas om och 
bygg längre elljusspår i stället för gångtunnel 

Diarienummer KS 842/08 

Ärendet 

Lars Jansson föreslår i ett medborgarförslag diariefört den 5 december 2008 
att Falu kommun inte lämnar in någon VM-ansökan om hoppbackarna mås-
te byggas om och att ett längre elljusspår byggs i stället för en gångtunnel. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att medborgarförsla-
get avslås. 

Tidigare behandling 
Trafik- och fritidsnämnden beslutade den 22 april 2009 att föreslå kommun-
fullmäktige att avslå medborgarförslaget. 

Kommunstyrelsens förslag är avslå medborgarförslaget. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag från Lars Jansson diariefört 2008-12-05.  

Protokoll från trafik- och fritidsnämnden 2009-04-22, § 44/tjänsteskrivelse 
2009-04-07. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-09. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 15. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 18. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Ordförande Karl-Erik Pettersson informerar om att Lars Jansson erbjudits 
att yttra sig vid dagens sammanträde men att han inte avhörts. 

Knut C.A. Scherman yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå medborgarförslaget. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 46 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Medborgarförslagsställaren 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 47 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 47  Svar på motion från Kjell Hjort (FAP) och Maria Gehlin 
(FAP): Lägg ned en avloppsledning från Aspeboda sam-
tidigt som man drar dricksvattenledningen från Lennhe-
den 

Diarienummer KS 86/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Maria Gehlin och Kjell Hjort föreslår att 
Falu kommun omgående tillsätter en projektgrupp som ser över möjligheten 
att lägga ned en avloppsledning från Aspeboda, samtidigt som man drar en 
ledning för dricksvattnet. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att motionen är be-
svarad. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsens förslag är att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion från Kjell Hjort och Maria Gehlin daterad 2010-01-05. 

Svar från Falu Energi & Vatten AB 2010-10-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-14. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 19. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag 

Yttranden 
Maria Gehlin yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  motionen avslås. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 47 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Maria Gehlin och Kjell Hjort 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 48   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 48 Svar på motion från Sören Johansson (V); Riktlinjer för 
bygdepeng från vindkraft 

Diarienummer KS 359/10 

Ärendet 
Tidigare kommunfullmäktigeledamoten Sören Johansson föreslog i motion 
daterad den 4 maj 2010, att Falu kommun fastställer riktlinjer för bygde-
peng/återföringsmedel från vindkraften.  

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret, stadskansliet) föreslår  
att Region Dalarna får i uppdrag att skyndsamt utarbetar gemensamma prin-
ciper och riktlinjer för kommunerna i Dalarna avseende hanteringen av byg-
depeng från vindkraften samt  
att motionen är besvarad. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010 att föreslår kommun-
fullmäktige besluta att motionen är besvarad med hänvisning till kommun-
styrelseförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) svar den 8 no-
vember 2010. Kommunstyrelsen beslutade även för egen del att skriva till 
Region Dalarna med en begäran att skyndsamt utarbeta gemensamma prin-
ciper och riktlinjer för kommunerna i Dalarna avseende hanteringen av byg-
depeng från vindkraften. 

Beslutsunderlag 

Motion från Sören Johansson 2010-05-04. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret och stadskansliet) tjänste-
skrivelse 2010-11-08. 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 17. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 20 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  motionen är besvarad med hänvisning till kommunstyrelseförvaltning-
ens (ekonomikontoret, stadskansliet) svar den 8 november 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 48   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Sören Johansson 

Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret och stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 49 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 49  Svar på remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län, till-
ståndsansökan för vindkraftanläggning i Svartnäs med 
omnejd i Falu kommun 

Diarienummer KS 774/08 

Ärendet 

Länsstyrelsen Dalarna har remitterat en tillståndsansökan från Bergvik Skog 
till bl.a. kommunstyrelsen i Falu kommun för yttrande. För Falu kommun 
gäller att yttrandet ska innehålla ett ställningstagande, enligt 16 kap. 4 § 
miljöbalken, angående tillstyrkan av ansökan. Ärendet har interremitterats 
till kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) och miljönämn-
den för svar. Under beredningen har det bestämts att kommunens yttrande i 
ärendet ska tas av kommunfullmäktige då det saknas stöd i översiktsplan för 
den ansökta etableringen. Remisstiden är för Falu kommuns del förlängd 
t.o.m. den 23 december. Beslut i tillståndsärenden fattas därefter av miljö-
prövningsdelegationen. 

Miljönämnden i Falu kommun kommer att bli tillsynsmyndighet för vind-
kraftsanläggningen om den uppförs. Miljönämnden har den 16 oktober 2010 
behandlat remissen och yttrat sig direkt till Länsstyrelsen. Miljönämndens 
yttrande biläggs denna tjänsteskrivelse och får även uppfattas som miljö-
nämndens svar på internremitteringen. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) förslag är att Berg-
vik Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs med omnejd till-
styrks, med undantag för delområdet B-Himmelsberget där ansökan om 
etablering avstyrks.  

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott fick den 17 november 2009 informa-
tion inför den kommande tillståndsansökan. 

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott besvarade den 31 augusti 2010 en 
fråga ställd av Sören Johansson angående förlängd remisstid för tillstånds-
ärendet. 

Utvecklingsutskottets beslutade den 23 november 2010 att överlämna ären-
det till kommunstyrelsen utan eget yttrande. 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november att föreslå kommunfullmäk-
tige besluta; 
att tillstyrka Bergvik Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs 
med omnejd, med undantag för delområdet B-Himmelsberget, 
att avstyrka Bervik Skogs ansökan vad gäller delområdet B-Himmelsberget 
samt 
att vad gäller delområdet Spaksjöberget uttala att man ställer sig tveksam till 
att området tål en exploatering i denna omfattning och Falu kommun vill 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 49 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

därför att Länsstyrelsen särskilt prövar detta område. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse  

2010-11-17. 

Remiss från Länsstyrelsen Dalarnas län 2010-08-20. 

Bergvik Skog, Ansökan om tillstånd daterad 2009-12-29 (Miljökonsekvens-
beskrivning och Teknisk beskrivning finns i akten) 

Bergvik Skog, Yttrande med komplettering av ansökan 2010-06-28 (bila-
gorna i akten). 

Miljönämndens protokoll 2010-04-16 § 65, med tillhörande PM Bakgrund 
och bedömningar inför miljönämndens yttrande daterat 2010-09-20 

Protokoll från utvecklingsutskottet 2010-11-23, § 19. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 22. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag, Richard Holmqvist och Anna Hägglund: Bifall till kom-
munstyrelsens förslag. 

Carl-Erik Nyström och Knut C.A. Scherman: Avslag till Bergvik Skogs 
tillståndsansökan i sin helhet. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena enligt ovan och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  tillstyrka Bergvik Skogs ansökan om vindkraftsanläggning i Svartnäs 
med omnejd, med undantag för delområdet B-Himmelsberget, 

att avstyrka Bervik Skogs ansökan vad gäller delområdet B-Himmelsberget 
samt 

att  vad gäller delområdet Spaksjöberget uttala att man ställer sig tveksam 
till att området tål en exploatering i denna omfattning och Falu kommun 
vill därför att Länsstyrelsen särskilt prövar detta område. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 49 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Länsstyrelsen Dalarnas län 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 50   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 50 Uppdatering av Informationspolicy för Falu kommun 

Diarienummer KS 883/10 

Ärendet 
Ärendet avser uppdatering av gällande Informationspolicy för Falu kom-
mun. Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att den uppdate-
rade ”Informationspolicy för Falu kommun” ska antas med de tillägg som 
framgår av tjänsteskrivelsen den 16 oktober 2010. 

Tidigare behandling 
Den nuvarande informationspolicyn antogs av kommunstyrelsen den 4 feb-
ruari 2008. I policyn fastslås att den ska ses över med jämna mellanrum och 
uppdateras efter behov. I det stora hela har inga förändringar gjorts. Ett par 
tillägg har gjorts.  

Kommunstyrelsens förslag är att anta den uppdaterade ”Informationspolicy 
för Falu kommun”. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-10-16/ 
Informationspolicy. 

Protokoll från allmänna utskottet 2010-11-24, § 5. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 23. 

Yrkanden 

Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Yttranden 
Jan-Olof Montelius, Jonny Gahnshag och Mikael Rosén yttrar sig i ärendet. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta den uppdaterade ”Informationspolicy för Falu kommun”. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 51P  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 51 Policy och rutiner för uppföljning av leverantö-
rers/entreprenörers skatter och kreditvärdighet 

Diarienummer KS 742/09 

Ärendet 
De förtroendevalda revisorerna har i sin riskbedömning funnit att det är an-
geläget att det finns ändamålsenliga system och rutiner för kontroll av 
kommunens leverantörer/entreprenörer avseende skattesituation och kredit-
värdighet. För detta ändamål har bifogade policy och rutiner tagits fram. 

Policy för uppföljning av leverantörers/entreprenörers skatter och kreditvär-
dighet ska gälla för samtliga leverantörsavtal som kommunen tecknar.  

I samband med upphandling ska företagen kontrolleras när det gäller F-skatt 
och kreditvärdighet. 

Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) förslag är enligt besluts-
rutan nedan. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 februari 2010 att policy och rutiner ska 
tas fram för att säkerställa att en fullgod uppföljning av skatter och kredit-
värdighet sker under avtalens hela löptid, för samtliga leverantörer som 
kommunen har avtal med, och att ansvaret för genomförandet av dessa upp-
följningar fastställs. 

Kommunstyrelsens förslag är att anta policy och rutiner för uppföljning av 
leverantörs/entreprenörers skatter och kreditvärdighet daterad den 2 novem-
ber 2010. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (ekonomikontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-
02. 

Förslag till Policy och rutiner för uppföljning av leverantörers/ entreprenö-
rers skatter och kreditvärdighet för Falu kommun daterad 2010-11-02. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 24. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta policy och rutiner för uppföljning av leverantörs/entreprenörers 
skatter och kreditvärdighet daterad den 2 november 2010. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 51P  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen (ekonomikontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 52   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 52 Begäran om ekonomiskt stöd och partistöd 

Diarienummer KS 617/10 

Ärendet 
Sveriges Pensionärers Intressepartis (SPI) lokalavdelning i Falu kommun 
har inkommit med begäran om partistöd avseende år 2007. Motiveringen till 
detta är att man på grund av en dålig ekonomisk situation inte kunnat mark-
nadsföra partiet på samma sätt som andra partier kunnat inför valet 2010. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) föreslår att SPI:s begäran om 
ekonomiskt stöd och partistöd för år 2007 avslås. 

Tidigare behandling 

Kommunstyrelsen beslutade den 30 november 2010 att föreslå kommun-
fullmäktige besluta att avslå SPI:s begäran om ekonomiskt stöd och parti-
stöd för år 2007. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från SPI daterad 2010-10-05. 

Kommunstyrelseförvaltningens (stadskansliet) tjänsteskrivelse 2010-11-21. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 25. 

Yrkanden 
Jonny Gahnshag: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  avslå SPI:s begäran om ekonomiskt stöd och partistöd för år 2007. 

 

Expeditioner 
SPI Falun 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadskansliet) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 53 

Försla
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 53  Förslag till ändrade regler om ersättning för förlorad 
tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med syssel-
sättningsgrad understigande 40 % av heltid. 

Diarienummer KS 389/10 

Ärendet 

Förtroendevalda med en sysselsättningsgrad av 40 % eller mer av heltid 
omfattas av pensionsreglementet PRF-KL eller PBF och omfattas därmed 
inte av förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevald.  

Enligt kommunallagen (1991:900 samt 2002:249) har förtroendevalda med 
sysselsättningsgrad understigande 40 % av heltid rätt till skälig ersättning 
för tjänstepensionsförlust som föranletts av förtroendeuppdrag. 

Kommunstyrelseförvaltningen (personalkontoret) föreslår ändrade regler om 
ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till förtroendevalda med sys-
selsättningsgrad understigande 40 % av heltid. 

Tidigare behandling 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 november att föreslå kommunfullmäk-
tige besluta att anta ändrade regler om ersättning för förlorad tjänstepen-
sionsförmån till förtroendevalda med sysselsättningsgrad understigande 40 
% av heltid enligt tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2010. Kom-
munstyrelsen beslutade även för egen del; 
att som en följd av att-sats 1 uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att 
justera §§ 20 och 21 i de av kommunfullmäktige antagna bestämmelserna 
om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Falu kommun att gälla from 
2011-01-01 med följande lydelser 
”§ 20 Ersättning för förlorad pensionsförmån.  
Ersättning för förlorad pensionsförmån till förtroendevalda med sysselsätt-
ningsgrad understigande 40% av heltid utbetalas årsvis med 4,5% på utbe-
tald ersättning för förlorad arbetsinkomst. Kompensationen utbetals i mars 
påföljande år som kontant ersättning för tjänstepensionsförlust i anställning-
en. Belopp undersitgande 100 kr/år utbetals inte.” 
”§ 21 Ersättning för förlorad semesterförmån 
Vid ersättning för förlorad semesterförmån skall beloppet uppräknas med 
4,5% som kontant ersättning för tjänstepension i anställning” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (personalkontoret) tjänsteskrivelse 2010-11-
16. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-11-30, § 36. 

Yrkanden 
Susanne Norberg: Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 53 

Försla
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  anta ändrade regler om ersättning för förlorad tjänstepensionsförmån till 
förtroendevalda med sysselsättningsgrad understigande 40 % av heltid 
enligt tjänsteskrivelse daterad den 16 november 2010. 

 

Expeditioner 
Kommunstyrelseförvaltningen  (personalkontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 54 

Val a
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 54  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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
kommunfullmäktige besluta att förrätta val av ledamöter, ersättare och pre-
sidium i kommunens nämnder för mandatperioden 2011-2014 i enlighet 
med bilaga 1 till valberedningens protokoll samt att notera till protokollet att 
i vad mån förslag på kandidat saknas lämnas förslag vid kommunfullmäkti-
ges nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 1. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma med därtill gjorda kompletteringar.  

Under behandlingen av omvårdnadsnämnden yrkar Katarina Gustavsson 
avslag på samtliga föreslagna kandidater från kristdemokraterna.  

Yttranden 
Lilian Eriksson yttrar sig i ärendet. 

Beslutsgång  
Vid behandlingen av omvårdnadsnämnden ställer ordföranden proposition 
på Katarina Gustavsson yrkande att avslå samtliga föreslagna kandidater 
från kristdemokraterna mot Susanne Norbergs yrkande att bifalla valbered-
ningens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
valberedningens förslag.   

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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 med därtill gjord komplettering samt 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 54 

Val a
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

att notera till protokollet att i vad mån förslag på kandidat saknas lämnas 
förslag vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde. 

Protokollsanteckning  
Ove Raskopp (SD) och Knut C.A. Scherman (SD) deltar inte i beslutet. Ove 
Raskopp lämnar för sin del till paragrafen lagd motivering. 

Expeditioner 
Valda 

Förtroendemannaregistret 

Nämnderna 

 

 



Bilaga 1                   
till valberedningens protokoll 2010-11-29 , § 1 
till kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-09 § 54 
 

 
 

VAL AV LEDAMÖTER, ERSÄTTARE OCH PRESIDIUM 
                       I KOMMUNENS NÄMNDER FÖR MANDATPERIODEN 2011-2014 

 
 
 

 
 
 

 



BYGGNADSNÄMND 
 
Nämnden skall bestå av sju ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Berit Nyqvist S 
Jan-Erik Westlund S 
Lina Svensson V 
Birgitta Pettersson-Frank MP 

 
Mats Rudert M 
Andrea Dorg M 
Åke Henriksson  C 
  
 
Ersättare 
Håkan Arcari S 
Evert Karlsson S 
Lillemor Eriksson S 
Stefan Lindow MP 

 
Bengt Ekström M 
Göte Tronshagen M 
Lotta Wedman C 
 
 

              Presidium 
Ordf Berit Nyqvist S 
1:e vice ordf Birgitta Pettersson-Frank MP 
2:e vice ordf Åke Henriksson  C 
 
 



  
KULTUR- OCH UNGDOMSNÄMNDEN  
 
Nämnden skall bestå av nio ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Staffan Nilsson S 
Birgitta Gradén S 
Johan Eklund S 
Erik Lidén-Dalarud V 
Linnea Risinger MP 

 
Jan-Olof Montelius M 
Britt-Marie Ahlenius-Romlin C 
Tore Karlsson FAP 
Inger Strandmark FP 
 
Ersättare 
Roland Lindberg S 
Mariann Prosell S 
Magnus Stålberg S 
Linn Jansson V 
Kenth Carlsson MP 

 
Kerstin Wåghäll M 
Kristina Johansson C 
Mats Österlund FAP 
Ulrika Westin KD 
 
 

              Presidium 
Ordf Staffan Nilsson S 
1:e vice ordf Linnea Risinger MP 
2:e vice ordf Jan-Olof Montelius M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
MILJÖNÄMND 
 
Nämnden skall bestå av sju ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Sven-Erik Bertell S 
Anna Fält S 
Monica Lindh V 
Richard Holmqvist MP 
 
Göran Forsén M 
Birgitta Hiertner M 
Anna Hägglund C 

  
 
Ersättare 
Barbro Norman S 
Leif Berglund S 
Christer Pettersson S 
Stig Johansson MP 
 
Ana Maria Zorrilla M 
Annika Larsson M 
Magnus Norberg C 
 
 

             Presidium 
Ordf Richard Holmqvist MP 
1:e vice ordf Sven-Erik Bertell S 
2:e vice ordf Anna Hägglund C 
  
 
 



OMVÅRDNADSNÄMNDEN 
 
Nämnden består av elva ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Christer Falk S 
Karin Jacobsson S 
Lars Lagerqvist S 
Camilla Knutsson S 
Patrik Andersson  V 
Staffan Mild MP 
 
Catharina Hjortzberg-Nordlund M 
Christer Carlsson M 
Gunilla T Barkar C 
Anders Pettersson FAP 
Ewy Millbäck KD 

  
 

Ersättare 
Lars Jerdén S 
Mia Sjögren S 
Gunnar Ryberg S 
Hans Carlsson S 
Eva Ferdeen V 
Inger Olenius MP 
 
Jan-Erik Holmberg M 
Vanja Ottevall M 
Kristina Wahlén C 
Peter Gehlin FAP 
Anders Nilser FP 
 

             Presidium 
Ordf Christer Falk S 
1:e vice ordf Patrik Andersson  V 
2:e vice ordf Catharina Hjortzberg-

Nordlund 
M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SKOLNÄMNDEN 
 
Styrelsen skall bestå av tretton ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter  
Monica Enarsson S 
Karl-Erik Pettersson S 
Carin Gustafsson S 
Mats Källberg S 
Daniel Riazat V 
Kicki Stoor V 
Maria Daniels MP 
 
Håkan Hammar M 
Lars Runsvik M 
Sanna Jansson Nordqvist M 
Elisabet Käck C 
Maria Gehlin FAP 
Åsa Nilser FP 
  
 
Ersättare 
Dan Wikberg S 
Malin Norberg S 
Staffan Trossholmen S 
Peruze Gulay Güclü S 
Lisbet Mankler S 
Andreas Lenner V 
Emma Henning MP 
 
Kerstin Schultz M 
Alice Jensen Kjellberg M 
Anders Myrholm M 
Per Pettersson C 
Maria Korva Johansson FAP 
Michael Ahnfeldt KD 
  

              Presidium 
Ordf Daniel Riazat V 
1:e vice ordf Monica Enarsson S 
2:e vice ordf Maria Gehlin FAP 
 
 
 



SOCIALNÄMND 
 
Nämnden skall bestå av elva ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Renée Andersson S 
Christina Knutsson S 
Mustafa Güclü S 
Claes Mankler S 
Stefan Nyrén V 
Sara Ritäkt MP 
 
Lilian Eriksson M 
Jean-Francois Loise M 
Annika Eriksson C 
Hans Matsols FAP 
Håkan Nohrén KD 
   
 
Ersättare 
Ingvar Sahlander S 
Siv Eriksson S 
Kent Blomqvist S 
Sonja Skansgård S 
Zoreh Anhari V 
Daniel Svedin MP 
 
Göran Selvén M 
Gunilla Franklin M 
Kjell Eriksson C 
Ove Stegunger FAP 
Fredrik Adolphson FP 
 

              Presidium 
Ordf Renée Andersson S 
1:e vice ordf Christina Knutsson S 
2:e vice ordf Lilian Eriksson M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
TRAFIK- & FRITIDSNÄMNDEN  



 
Nämnden skall bestå av nio ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Jonas Lennerthson S 
Anders Ax S 
Monica Lundberg S 
Sofie Waltersson V 
Fredrik Månsson MP 

 
Bo Wickberg M 
Bertil Ek M 
Dan Westerberg C 
Anders Runström FAP 
 
Ersättare 
 S 
Ritva Johansson S 
Helena Fridlund S 
Marie Arvidsson Larsson V 
Elisabeth Ahnberg MP 

 
Gunnar Lindell M 
Jan Harald M 
Börje Grönros C 
Torbjörn Aulin FAP 
 
 
Presidium  
 Ordf Jonas Lennerthson S 
1:e vice ordf Sofie Waltersson V 
2:e vice ordf Anders Runström FAP 



 VALNÄMND 
 
Nämnden består av sju ledamöter och ersättare. 
 
Ledamöter 
Runo Nilsson S 
Harriet Sjögren S 
Svante Olsson V 
Bruno Kaufmann MP 
 
Jan-Erik Holmberg M 
Kristina Wahlén C 
Stefan Clarström FAP 

  
 
 

Ersättare 
Bengt Holmquist S 
Leif Berglund S 
Ulf Stenberg S 
Håkan Hansson S 
 
Lilian Eriksson M 
Torsten Hansson C 
Leif Löfberg FAP 
 

             Presidium 
Ordf Bruno Kaufmann MP 
1:e vice ordf Runo Nilsson S 
2:e vice ordf Stefan Clarström FAP 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 55 

Val av
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 55  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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
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 valbe-
redningens protokoll samt att notera till protokollet att i vad mån förslag på 
kandidat saknas i bilaga 2 till valberedningens beslut lämnas förslag vid 
kommunfullmäktiges nästa sammanträde.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 2. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma med därtill gjorda kompletteringar 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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 med 
därtill gjorda kompletteringar samt 

att notera till protokollet att i vad mån förslag på kandidat saknas lämnas 
förslag vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.  

 

Protokollsanteckning  
Ove Raskopp (SD) och Knut C.A. Scherman (SD) deltar inte i beslutet. Ove 
Raskopp hänvisar för sin del till tidigare lagd motivering under § 54. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 55 

Val av
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda  

Förtroendemannaregistret 

De stiftelser, föreningar mm. som val förrättats i bilagan 

 



Bilaga 2             
till valberedningens protokoll 2010-11-29, § 2 
till kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-09, § 55 
 

 
 
 
 
 
 
Val av ledamöter, ersättare och i vissa fall presidium i övriga 

organ med kommunalt engagemang i Falu kommun för 
mandatperioden 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CARLBORGSONS STIFTELSE 
 
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och suppleanter, vilka utses av 
kommunfullmäktige i Falu kommun. Kommunfullmäktige skall samtidigt utse 
en ordförande och en vice ordförande i styrelsen. 
Samtliga skall vara folkbokförda i Sundborns församling.  
 
Kommunfullmäktige skall vidare utse två revisorer jämte två personliga suppleanter 
för dessa. Minst en av revisorerna och en av suppleanterna skall vara folkbokförda 
inom stiftelsens verksamhetsområde. 

 
En konsekvens av den nya stiftelselagen fr o m 1996-01-01 är att om stiftelsen 
är bokföringsskyldig  (d v s bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar 
som överstiger mer än 10 basbelopp) och därmed skyldig att upprätta 
årsredovisning skall minst en revisor i stiftelsen vara godkänd eller 
auktoriserad. 
 
 

  
 
Ledamöter 
Britt Källström S 
Ingela Andersson S 
Lars-Åke Brus M 
Anders Bengtsson C 
Daniel Isaksson FP 
  
 
Ersättare 
Kjell Gustafsson S 
Henrik Englund S 
Mio Carlström M 
Björn Risby C 
Kicki Stoor V 

 
 
 

Ordf Britt Källström S 
Vice ordf Lars-Åke Brus               M 
  
Revisor Rolf Sandström M 
Revisorssuppleant Erik Larsson S 
 
Auktoriserad 
revisor 

Ann-Charlotte 
Jansson 

Ernst & Young 

Ersättare för 
Auktoriserad 
revisor 

Björn Aspling Ernst & Young 



STYRELSEN FÖR FALU STADS BESPARINGSFOND 
 
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter och fem suppleanter.  
 
Kommunfullmäktige beslutade 2009-05-14, § 76: 
att till styrelse i Falu Stads Besparingsfond från 2009-01-01 välja fem ledamöter och 
fem suppleanter bland ledamöterna i kommunstyrelsens allmänna utskott. 
Ledamöterna väljs för mandatperioden. 
 
Ledamöter 
Susanne Norberg S 
Margareta Källgren S 
Kicki Stoor V 
Lilian Eriksson M 
Sten H Larsson FAP 

 
  
 
Suppleanter 
Monica Jonsson  S 
Lena Johnsson S 
Linnea Risinger MP 
Christina Haggren M 
Mats Dahlström C 

 
    
 
 



FÖRVALTNINGSBOLAGET HÖGSKOLEFASTIGHETEN LUGNET KB 
 

Kommanditbolagsavtalets § 4 anger att bolaget ska ha en styrelse med två ledamöter, 
en från vardera ägaren. Styrelsen ska sammankallas vid behov efter begäran från någon 
av parterna. Suppleanterna skall kallas till styrelsemöte och äger närvaro- och 
yttranderätt. 
 I § 3 anges ägarstrukturen till Falu kommun som komplementär och Falu Organisation 
AB som kommanditdelägare. 
I § 6 anges att för granskning av bolagets förvaltning och räkenskaper utser Falu 
kommun, genom kommunfullmäktige, en revisor, vilken ska vara auktoriserad. 

 
Ledamot 
Arne Mellqvist S 
 
Suppleant 
Mikael Rosén M 

 
Auktoriserad revisor 
Malin Liljeblad OP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GODE MÄN  
 
Av fastighetsbildningslagens 4 kap 2 § framgår att: 
det är kommunfullmäktige som utser gode män,  
att god man skall ha erfarenhet av tätortsförhållanden eller kunnig i jordbruks- eller 
skogsbruksfrågor samt att god man utses för fyra år. 
 
Paragrafen anger också att det är Länsstyrelsen som bestämmer antalet gode män. 
Stadskansliet har muntligen haft kontakt med Länsstyrelsen Dalarna som meddelar 
att Falu kommun är fria att välja så många gode män de önskar dock maximalt 12 st 
d v s som för närvarande samt att de gode män som valts för föregående 
mandatperiod troligen är 6 st med erfarenhet av tätortsförhållanden och 6 st kunniga 
i jordbruks- eller skogsbruksfrågor. 
 
Walter Johansson S 
Ragnar Kroona S 
Erik Larsson S 
Sven-Erik Bertell S 
Ingalill Stintzing V 
Birgitta Pettersson Frank MP 
Håkan Hammar M 
Göran Forsén M 
Anders Bengtsson C 
Ove Stegunger FAP 
Inger Strandmark FP 
Mikael Ahnfeldt KD 
 
 
 
  

  



HEMVÄRNETS  FÖRTROENDEMÄN 
 
Kommunfullmäktige väljer två förtroendemän. 
 
Kjell Gustafsson S 
Ove Stegunger FAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



STIFTELSEN  ERIK  OCH  ANNA  LAX   MINNESFOND 
 
Styrelsen skall bestå av fem ledamöter bland vilka kommunfullmäktige skall utse 
ordförande och vice ordförande, dels att även fem styrelsesuppleanter, två revisorer 
och en revisorssuppleant skall väljas.  
Samtliga skall vara kyrkobokförda i Bjursås. 
 
En konsekvens av den nya stiftelselagen fr o m 1996-01-01 är att om stiftelsen är 
bokföringsskyldig  (d v s bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar som 
överstiger mer än 10 basbelopp) och därmed skyldig att upprätta årsredovisning 
skall minst en revisor i stiftelsen vara godkänd eller auktoriserad. 
 
 Ledamöter 
Birgitta Eriksson S 
Stefan Nyrén V 
         MP 
Håkan Hammar M 
Per Pettersson C 

 
  
 Suppleanter 
Lisbeth Mankler S 
Monica Jonsson S 
            V 
Ulla Sjöberg KD 
Börje Svensson FP 

 
  
Ordf Birgitta Eriksson S 
Vice ordf Håkan Hammar M 

  
Revisorer Lisa Borgert-Isaks OP 
Revisorssuppleanter Sören Larsson S 

 
 



LINDERDAHLSKA  STIFTELSEN 
 
Styrelsen skall bestå av lägst fem och högst nio ledamöter med lägst fem och 
högst nio suppleanter. Kommunfullmäktige utser även två revisorer och två 
revisorssuppleanter.  
Samtliga skall vara kyrkobokförda i Sundborn. 
I de av kommunfullmäktige 1994-09-13 § 192 fastställda stadgarna för 
Linderdahlska stiftelsen regleras styrelsens sammansättning i § 5 såtillvida att 
stiftelsens styrelse skall utses av kommunfullmäktige i Falun. 
 
En konsekvens av den nya stiftelselagen fr o m 1996-01-01 är att om stiftelsen är 
bokföringsskyldig  (d v s bedriver näringsverksamhet eller har tillgångar som 
överstiger mer än 10 basbelopp) och därmed skyldig att upprätta årsredovisning 
skall minst en revisor i stiftelsen vara godkänd eller auktoriserad. 
 
 
Ledamöter 
Ann-Christine Wiborgh 
Katarina Sennebring 
Margareta Sejnegrim 
Lars Fors 
Leif Kihlström 
Marianne Synnemar 
Ulf Jansson 
Lennart Persson 
Leif Hedenström 

 
Suppleanter 
Rolf Gradén 
Bengt-Åke Henniger 
Carin Gustafsson 

 
Revisorer 
Gärd Hedlund 
Rolf Sandström 
Åke G Eriksson 

 
Revisorssuppleanter 
Torsten Sundén 
Stig Ångström 

 
 
 



 NÄMNDEMÄN 
 
Nämndemännen skall vara 34 st. 
 
Christer Falk S 
Ingela Persson Ronsten S 
Ingvar Sahlander S 
Karin Jacobsson S 
Claes Mankler S 
Marcus Ragnegård S 
Kjell Gustafsson S 
Gunnar Rydberg S 
Reneé Andersson S 
Mustafa Güclü S 
Maria Silfwerplatz-Thunström S 
Ann Crona S 
Christina Knutsson S 
Stefan Lernholt S 
Inger Olenius MP 
Niklas Henriksson MP 
Berit Carlsson V 
Ingvor Wilhelmsson M 
Jean-Francois Loise M 
Kerstin Schultz M 
Bertil Eek M 
Gunilla Franklin M 
Kerstin Wåghäll M 
Magnus Höög M 
Alice Jensen Kjellberg M 
Kristina Wahlén C 
Irene Björk C 
Mathias Westin C 
Åke Henriksson C 
Anna Jörgensen FAP 
Carina Elgemyr FAP 
Börje Svensson FP 
Evy Millbäck KD 
Håkan Nohrén KD 
 
 
  
 
 
 
 



REGION DALARNA 
 
Kommunerna utser vardera 1 ledamot och 1 ersättare. 

 
Ledamot 
Jonny Gahnshag S 
 
Ersättare 
Mikael Rosén M 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 STIFTELSEN TEKNIKDALEN 

Ledamot 
Jonny Gahnshag S 
 
Suppleant 
Mikael Rosén M 
 



FALUN BORLÄNGE REGIONEN AB 
 
De fem kommuner som ingår i bolaget väljer vardera en ledamot och en suppleant 
i styrelsen.  

 
Ledamot 
Jonny Gahnshag S 
 
Suppleant 
Mikael Rosén M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET DALAMITT 
 
I Kommunallagens 4 kap § 23 anges att valbarhetsvillkoret för den som väljs som 
ledamot eller ersättare i ett kommunalförbunds beslutande församling är att den 
skall vara ledamot eller ersättare i förbundsmedlemmens fullmäktige. 

 
Ledamot 
Susanne Norberg S 
Evert Karlsson S 
Göran Vestlund C 
 
Ersättare 
Runo Nilsson S 
Lena Johnsson S 
Ingrid Näsman KD 
 
Ordförande/vice ordförande när Falu kommun innehar respektive, 
enligt turordning fastslagen i förbundsordning 
 

Ordf/vice Susanne Norberg S 
 
 
 
Revisorer 
 Revisor                       Lars Lundh S 
 Ersättare                      Leif Bergh M 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 56 

Nomin
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 56  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. 

Tidigare behandling 

Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan..   

Beslutsunderlag 
Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 3. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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 som följer ef-
ter nästa val till kommunfullmäktige i enlighet med bilaga 3 till valbe-
redningens beslut samt 

att notera till protokollet att i vad mån förslag på kandidat saknas i bilaga 3 
till valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges näs-
ta sammanträde. 

Protokollsanteckning 

Ove Raskopp (SD) och Knut C.A. Scherman (SD) deltar inte i beslutet. Ove 
Raskopp hänvisar för sin del till tidigare lagd motivering under § 54. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 56 

Nomin
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda 

Förtroendemannaregistret 

De kommunala bolagen 

 



Bilaga 3                                         
till valberedningens protokoll 2010-11-29 § 3 
till kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-09, § 56 
 

 
 
 
 

Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer med supplean-
ter, 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 
 
 
Bolagsordning för respektive bolag finns att tillgå vid stadskansliet 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Falu Stadshus AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer samt 
ordförande och 1:e vice ordförande 
 
I bolagsordningen för Falu Stadshus AB stadgas i § 6 att styrelsen skall bestå av 
lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsens leda-
möter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun för tiden från den ordi-
narie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna 
val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens § 9 anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bo-
lagets styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmanna-
revisorer”. 
 
Styrelseledamöter 
Arne Mellqvist S 
Jonny Gahnshag S 
Håkan Herbertsson V 
Mikael Rosén M 

 
Styrelsesuppleanter 
Britt Källström S 
Sören Lundh V 
Sten H Larsson FAP 

 
Lekmannarevisorer  
  
  
 

                        Presidium 
Ordf Arne Mellqvist S 
Vice ordf Mikael Rosén M 

 
 



Falu Kommuns Förvaltning AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmanna-
revisorer samt ordförande och 1:e vice ordförande  
  
Kommunfullmäktige beslutade 1995-11-09, § 162, bl a att ledamöter och supplean-
ter till Falu Kommuns Förvaltning AB utses bland kommunstyrelsens ledamöter 
och ersättare. 
  
I bolagsordningen för Falu Kommuns Förvaltning AB stadgas i § 6 att styrelsen 
skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Styrel-
sens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun för tiden från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kom-
munfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 1995-11-30, § 195, att fastställa antalet ordinarie 
ledamöter i styrelsen för Falu Kommuns Förvaltning AB till tre och antalet sup-
pleanter till två. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens § 9 anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bo-
lagets styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmanna-
revisorer”. 

 
Styrelseledamöter 
Arne Mellqvist S 
Jonny Gahnshag S 
Mikael Rosén M 
 
Styrelsesuppleanter 
Britt Källström S 
Sten H Larsson FAP 
 
Lekmannarevisorer 
  
  

 
                        Presidium 

Ordf. Arne Mellqvist S 
Vice ordf. Mikael Rosén M 

 
 
 
 
 
 



Falu Organisation AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer 
samt ordförande och 1:e vice ordförande 
 
I bolagsordningen för Falu Organisation AB stadgas i § 6 att styrelsen skall bestå av 
lägst två och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. Styrelsens leda-
möter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun för tiden från den ordi-
narie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kommunfull-
mäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa allmänna 
val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och 
vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
Kommunfullmäktige valde 2007-03-08, § 41 sex lekmannarevisorer enligt  
nuvarande bolagsordning. 
 
Styrelseledamöter 
Arne Mellqvist S 
Jonny Gahnshag S 
Mikael Rosén M 

 
Styrelsesuppleanter 
Britt Källström S 
Sten H Larsson FAP 

 
Lekmannarevisorer  
  
  
  
  
  
  

 
 
                        Presidium 

Ordf Arne Mellqvist S 
Vice ordf Mikael Rosén M 

 
 



 
 
Falu Energi & Vatten AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevi-
sorer samt ordförande och 1:e vice ordförande 
 
I bolagsordning för Falu Energi & Vatten AB stadgas i § 6 att styrelsen skall bestå 
av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst tre och högst sju suppleanter. Styrel-
sens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun för tiden från 
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till kom-
munfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa 
allmänna val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordföran-
de och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmannareviso-
rer”. 

 
Styrelseledamöter 
Ragnar Kroona S 
Lars Göran Johansson S 
Runo Nilsson S 
Erik Eriksson MP 
Bo Wickberg M 
Bengt Ekström M 
Carl-Erik Nyström C 

 
Styrelsesuppleanter 
Jan Olof Fält S 
Johan Eklund S 
Berit Nyqvist S 
Rolf Gradén V 
Lars Runsvik M 
Dietmar Gleich FP 
Kjell Hjorth FAP 
 
Lekmannarevisorer 
  
  
 

                        Presidium 
Ordf Ragnar Kroona S 
Vice ordf Bo Wickberg M 

 



Falu Kraft AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer samt 
ordförande och 1:e vice ordförande 
 
I bolagsordning för Falu Kraft AB stadgas i § 6 att styrelsen skall bestå av lägst fyra 
och högst sex ledamöter. Styrelsens ledamöter utses av kommunfullmäktige i Falun 
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt 
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer 
efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse en lekmannareviso-
rer”. 

 
Styrelseledamöter 
Bengt Gustafsson (OP)  Falu Energi & Vatten AB 
Bengt Östling (OP)  Falu Energi & Vatten AB 
Ylva Ljungberg (OP)  Falu Energi & Vatten AB 
Daniel Asplund (OP)  Falu Energi & Vatten AB 

 
 
Lekmannarevisorer 
  
 

                        Presidium 
Ordf Bengt Gustafsson (OP)  Falu Energi & Vatten AB 

 



Falu Elnät AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorerer samt 
ordförande och 1:e vice ordförande  
 
I bolagsordningen för AB Falu Elverk stadgas i § 6 bl a att styrelsen skall be-
stå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. 
Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande 
och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmannareviso-
rer”. 

 
Styrelseledamöter 
Jan Olof Fält S 
Anders Björn  S 
Bo Wickberg M 

 
Styrelsesuppleanter 
Ragnar Kroona S 
Evert Karlsson S 
Carl-Erik Nyström C 

 
Lekmannarevisorer 
  
  
 

                        Presidium 
Ordf Jan Olof Fält S 
Vice ordf Bo Wickberg M 

 
 

   



KopparStaden AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannarevisorer 
samt ordförande och 1:e vice ordförande 

  
I bolagsordningen för Kopparstaden AB stadgas i § 6 att styrelsen skall bestå 
av lägst fem och högst sju ledamöter med lika många suppleanter. Styrel-
sens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun för tiden 
från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att allmänt val till 
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som följer efter 
nästa allmänna val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också 
ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmannareviso-
rer”. 

    
   Styrelseledamöter 
Walter Johansson S 
Lilian Sundström S 
Kim Söderström S 
Malin Nissinen V 
Erich Colberg M 
Göte Persson  C 
Stefan Clarström FAP 

 
Styrelsesuppleanter 
Britt Källström S 
Johan Eklund S 
Johan Wallin S 
Annica Eriksson MP 
Gunnar Lindell M 
Jenny Drugge C 
Gösta Wikman FAP 
 
Lekmannarevisorer 
  
  
 

                        Presidium 
Ordf Walter Johansson S 
Vice ordf Göte Persson  C 

 
 
 
 



KopparStaden Förvaltning AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmanna-
revisorer samt ordförande och 1:e vice ordförande 

  
I bolagsordningen för Kopparstaden Förvaltnings AB stadgas i § 6 att styrelsen 
skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter och med högst tre supple-
anter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Fa-
lun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att 
allmänt val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma 
som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäk-
tige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och re-
visorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts för 
varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag väljs två 
lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmannareviso-
rer”. 

    
   Styrelseledamöter 
Walter Johansson S 
Göte Persson C 
Pernilla Wigren (VD i Koppar 

Staden) 
 

Styrelsesuppleanter (inga valda vid bildandet) 
Kim Söderström S 
Erich Colberg M 
  
 
Lekmannarevisorer 
  
  
 

                        Presidium 
Ordf Walter Johansson S 
Vice ordf Göte Persson C 

 



Falun Digital Park AB - Val av ledamöter, suppleanter, lekmannareviso-
rer samt ordförande och 1:e vice ordförande 
 
I förslag till bolagsordning för Falun Digital Park AB anges i § 6 att styrel-
sen skall bestå av minst två och högst sju ledamöter med högst tre supplean-
ter. Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Fa-
lun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det 
att allmänt val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfull-
mäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
Styrelsen skall ha rätt att adjungera ledamöter. 
 
§ 5 i revisionsreglementet anger att ”Bland kommunens revisorer utser full-
mäktige lekmannarevisorer och suppleanter till kommunens aktiebolag och 
revisorer med suppleanter i kommunala stiftelser i det antal som fastställts 
för varje enskilt företag. Till varje direkt eller indirekt helägt aktiebolag 
väljs två lekmannarevisorer”. 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bo-
lagets styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse sex lekman-
narevisorer”.  

 
                        Styrelseledamöter 

Arne Mellqvist S 
Mikael Rosén M 

 
Styrelsesuppleanter 
Karl-Erik Pettersson S 
 
Lekmannarevisorer 
  
  
  
  
  
  
 

                        Presidium 
Ordf Arne Mellqvist S 
Vice ordf Mikael Rosén M 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    Västra Falun Fastighets AB     (KF 2008-11-13, § 157) 
 

I bolagsordningen för Västra Falun Fastighets AB stadgas i § 7 att styrelsen 
skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst tre suppleanter. 
Styrelsens ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Falun 
kommun för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter 
det att allmänt val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolags-
stämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige. Kommun-
fullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 
 
I bolagsordningens anges att ”För samma mandatperiod som gäller för bolagets 
styrelse skall kommunfullmäktige i Falu Kommun utse två lekmannareviso-
rer”. 
 

 
                      Styrelseledamöter 

Jonny Gahnshag S 
Krister Andersson V 
Mikael Rosén M 

 
Styrelsesuppleanter 
Richard Holmqvist MP 
Torbjörn Aulin FAP 

 
  

                        Presidium 
Ordf Jonny Gahnshag S 
Vice ordf Mikael Rosén M 

 
 

  Lekmannarevisorer 
  
  

 



Bilaga 4  
                            till valberedningens protokoll 2010-11-29 , § 4 

till kommunfullmäktiges protokoll 2010-12-09, § 57 
 

Val av ledamöter, ersättare, revisor och revisorsersättare i föreningar, bolag 
och samfund med kommunalt engagemang 
 

 Dala Kraft AB 
 
 Ledamot 

Ragnar Kroona S 
  
 Styrelsesuppleant 

Carl-Erik Nyström C 
  
Valen avser från bolagsstämma 2011 till bolagsstämma 2012. 
 
 
Visit Falun Borlänge AB 

 
 Ledamöter  

Kommundirektör Torkel Birgersson 
Näringslivschef Lars Hont 

                        Val av ledamöter från bolagsstämma 2011 till bolagsstämma 2012 
  
 Lekmannarevisor 

  
  Val av lekmannarevisor från bolagsstämma 2011 intill slutet av den 

bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige 
 
 
Falu P AB 
Styrelseledamot 
Lars-Erik Måg FP 

                        Vald på två år from mars 2011 
 

Karl-Erik Pettersson S 
Vald på två år from mars 2010 
 

 Styrelsesuppleant 
Jonas Lennerthson S 
 Vald på två år from mars 2011 
 
Valen avser t.o.m. bolagsstämma  2012 respektive 2013 
 
Lekmannarevisor 
  

                       Val av lekmannarevisor från bolagsstämma 2011 intill slutet av den 
bolagsstämma som följer efter nästa allmänna val till kommunfullmäktige 
 

 
 
 



 
 
 
Revisor med ersättare i Arkivcentrum Dalarna 
(arvode utbetalas av föreningen) 
Revisor 
Elisabeth Lööf C 
 
Ersättare 
  
Nomineringarna avser från föreningens årsstämma 2011 till  
årsstämman 2012. 
 
 
Valen avser år 2011
 
Falu föreläsningsförening 

 
Styrelseledamot 
Kaj Andersson S 
 
Styrelsesuppleant 
Mattias Andersson KD 
 
   

 
Stiftelsen Dalarnas Museum 
 
Revisor 
Mikael Joos MP 
 
Revisorssuppleant 
Ejvin Jansson  C 
 
 
Falu Folkets Hus EF 
(Auktoriserade revisorer utsedda av Falu Kommun) 
Revisor  
 Emil Forsling OP 
Revisorersättare 
Helena Rydstedt OP 
 
 
Föreningen Falu Minnesfond 
 
Styrelseledamot 
Renée Andersson S 
      
Styrelsesuppleant 
Lena Måg FP 
   
   



 
Dala Airport AB 
 
Styrelseledamot 
Arne Mellqvist S 
 
 Styrelsesuppleant 
Mikael Rosén M 
  
Revisor 
Sören Norlander V 
  
Revisorssuppleant 
Fred Möller FAP 
  
 
AB Dalaflyget 
 
Styrelseledamot 
Arne Mellqvist S 
 
 Styrelsesuppleant 
Mikael Rosén M 
  
Revisor 
Sören Norlander V 
  
Revisorssuppleant 
Fred Möller FAP 
 
 
 
 
Föräldrakooperativet Vinden 
 
Revisor 
Mikael Joos MP 
 
Revisorssuppleant 
Bo Larsson FP 
 
 
Föräldrakooperativet Nyckelpigan 
 
Revisor 
Mikael Joos MP 
 
Revisorssuppleant 
Börje Grönros C 
 
 
 



 
 
 
Föräldrakooperativet Aspebo 
 
Revisor 
Mikael Joos MP 
 
Revisorssuppleant 
Börje Grönros C 
 
  
Stiftelsen Gruvstugan i Falun 
 
Styrelseledamot 
Kaj Andersson S 
 
Styrelsesuppleant 
Jan-Olof Montelius M 
 
 
Bjursås sockens brandförsäkringsbolags stiftelse till 
allmännyttiga ändamål, väljs för två år 
 
Styrelseledamöter 
Walter Johansson S 
Torsten Hansson C 
 
 Styrelsesuppleanter 
Lisbet Mankler S 
Ingalill Häger Hammar M 
 
 Auktoriserad revisor 
Lisa Borgert-Isaks OP 
 
 Revisorssuppleant 
Magnus Norberg  C 
 
Valen i stiftelsen avser tiden 2011-01-01--2012-12-31 
 

  
Revisor för Falu kommuns förvaltade stiftelser i enlighet med 
förteckning i kommunens årsredovisning för 2009: 
 
Auktoriserad revisor 
Margareta Sandberg OP 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 57 

Val av
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 57  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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
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 att i vad mån förslag på kandidat saknas i 
bilaga 4 till valberedningens beslut lämnas förslag vid kommunfullmäktiges 
nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 4. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma med därtill gjord komplettering.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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 med därtill gjord 
komplettering samt 

att notera till protokollet att i vad mån förslag på kandidat saknas lämnas 
förslag vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.   

 

Protokollsanteckning 
Ove Raskopp (SD) och Knut C.A. Scherman (SD) deltar inte i beslutet. Ove 
Raskopp hänvisar för sin del till tidigare lagd motivering under § 54. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 57 

Val av
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Expeditioner 
Valda 

Förtroendemannaregistret 

Bolag, föreningar m fl där val skett i bilaga 4 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 58   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 58 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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 5. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse nuvarande överförmyndare Åsa Thyrenstam-Montelius till över-
förmyndare med handläggare Ruth Larsson-Finnäs som ersättare för 
mandatperioden 2011-2014. 

 

Expeditioner 
Valda 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 59   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 59 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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
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 proto-
kollet att miljöpartiet lämnar förslag på ersättare vid nästa kommunfullmäk-
tigesammanträde.   

Beslutsunderlag 

Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 6. 

Yrkanden 
Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
enligt beslutsrutan nedan och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  utse Lena Johnsson (S), Ragnar Kroona (S), Monica Jonsson (S), Mats 
Dahlström (C), Ingrid Näsman (KD), Svante Parsjö Tegnér (FP) och 
Erik Eriksson (MP) till ersättare i valberedningen. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 59   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

 

Expeditioner 
Valda  

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 60 

Beslut
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 60  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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan.   

Beslutsunderlag 
Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 7. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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

att ej tjänstgörande ersättare inte medges rätt att anteckna sin mening till 
styrelsens/nämndernas protokoll. 

 

Expeditioner 
Styrelse/ nämnder 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 61   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 61 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. 

Tidigare behandling 
Kommunfullmäktiges valberedning beslutade den 29 november 2010 föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt beslutsrutan nedan.  

Beslutsunderlag 

Protokoll från valberedningen 2010-11-29, § 8. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för valberedningens 
förslag och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

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 
Kommunfullmäktige T§ 61   2010-12-09  

 

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. 

 

Expeditioner 
Styrelse/ nämnder 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 62 

Svar p
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 62  Svar på interpellation från Lars Jerden (S) till omvård-
nadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-
Nordlund (M); Hur ser du på det förmånliga avtal som 
slutits med Carema?  

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Lars Jerdén ställer i en interpellation till 
omvårdnadsnämndens ordförande Catharina Hjortzberg-Nordlund följande 
fråga; 

Hur ser du på det förmånliga avtal som slutits med Carema och det faktum 
att Falubornas skattepengar går till internationella riskkapitalbolag registre-
rade i skatteparadis? 

Beslutsunderlag 
Interpellation från Lars Jerdén daterad 2010-08-22 (bilaga § 62). 

Svar från Catharina Hjortzberg-Nordlund daterat 2010-11-08 (bilaga § 62). 

Delbeslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Yttranden 
Catharina Hjortzberg-Nordlund redogör för sitt svar på interpellationen. 

Lars Jerdén tackar för svaret och kommenterar detsamma. 

I debatten yttrar sig Anders Samuelsson, Maria Gehlin, Mats Dahlström, 
Åsa Nilser, Lilian Eriksson, Katarina Gustavsson, Christer Falk, Patrik An-
dersson, Sten H Larsson, Linnea Risinger och Mikael Rosén.  

Beslut 

Ordförande Karl-Erik Pettersson förklarar därefter att debatten är avslutad 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 63 

Motion
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 63  Motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
om att Falu kommun skall bygga en gång- och cykelba-
na mellan Boda och Svärdsjö centrum  

Diarienummer KS 688/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
föreslår i motion att det skall byggas en gång- och cykelbana från Liljanss-
kolan i Boda till Svärdsjö centrum.  

Beslutsunderlag 
Motion från Ragnar Kroona och Anna Strindberg 2010-11-18 (bilaga § 63). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ragnar Kroona och Anna Strandberg 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 64 

Motion
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 64  Motion från Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
om att det skall vara två busszoner mellan Falu centrum 
och Svärdsjö/Enviken  

Diarienummer KS 687/10 

Ärendet 

Kommunfullmäktigeledamoten Ragnar Kroona (S) och Anna Strindberg (S) 
föreslår i motion; 
att det inom Falu kommun endast skall finnas två busszoner samt 
att det ska vara två busszoner mellan Falu centrum och Svärdsjö/Enviken. 

Beslutsunderlag 

Motion från Ragnar Kroona och Anna Strindberg 2010-11-26 (bilaga § 64). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  remittera motionen till kommunstyrelsen. 

 

Expeditioner 
Ragnar Kroona och Anna Strindberg 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 65   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 65 Entledigande av Leif Bergh (M) som ledamot i kommun-
fullmäktige 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Leif Bergh har inkommit med begäran om entledigande från uppdraget som 
ledamot av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Leif Berghs begäran om entledigande daterad 2010-11-28. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  befria Leif Bergh (M) från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäk-
tige. 

 

Expeditioner 

Leif Bergh 

Länsstyrelsen Dalarna inkl. avsägelsen 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 66 

Interpe
  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 66  Interpellation från Åsa Nilser (FP) till kommunalrådet 
Jonny Gahnshag (S) avseende västra skolans framtid 

Diarienummer KS 4/10 

Ärendet 
Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser ställer i en interpellation till 
kommunalrådet Jonny Gahnshag följande frågor: 

- Hur resonerar den rödgröna majoriteten när de vill lägga ned Häl-
singgårdsskolan och flytta eleverna till Västra skolan? Hur resoneras 
detta ur elev-, föräldra- och medborgarsynpunkt samt utifrån när-
hetsprincipen och ur ekonomisk synvinkel? 

- Vilka övriga planer har den nya rödgröna majoriteten för Västra sko-
lan?  

Beslutsunderlag 
Interpellation från Åsa Nilser diarieförd 2010-12-01 (bilaga § 66). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  interpellationen får ställas. 

Ordförande Karl-Erik Pettersson meddelar att interpellationsdebatten be-
handlas vid nästa sammanträde med kommunfullmäktige 

Expeditioner 
Kommunstyrelsens ordförande Jonny Gahnshag 

Kommunfullmäktigeledamoten Åsa Nilser 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 67   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 67 Entledigande av Inger Strandmark (FP) som ersättare i 
kommunfullmäktige 

Diarienummer KS 2/10 

Ärendet 
Inger Strandmark har inkommit med begäran om entledigande från uppdra-
get som ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Inger Strandmarks begäran om entledigande daterad 2010-12-04. 

Yrkanden 

Valberedningens ordförande Susanne Norberg redogör för förslag till beslut 
och yrkar bifall till detsamma. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  befria Inger Strandmark (FP) från sitt uppdrag som ersättare i kommun-
fullmäktige. 

 

Expeditioner 

Inger Strandmark 

Länsstyrelsen Dalarna inkl. avsägelsen 

Förtroendemannaregistret 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 68B  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 68 Beslut om Falu Kommuns deltagande i projektet Rese-
centrum Falun – Navet i ett utvecklat regionalt kollektiv-
system samt förskottering av Trafikverkets medel  

Diarienummer KS 195/10 och 696/10 

Ärendet 

Falu kommun samarbetar sedan 2003 med Trafikverket, Jernhusen AB och 
Dalatrafik kring utvecklingen av ett resecentrum i Södra Centrum. 

Under 2010 bedrivs projektet i form av en EU-förstudie. Projektägare är 
Falu Kommun. Projektet finansieras med medel från Falu kommun och Tra-
fikverket samt med projektbidrag från Region Dalarna och strukturfonds-
medel från EU mål 2. 

Det är nu tid att ansöka om EU-medel hos Tillväxtverket och projektbidrag 
hos Region Dalarna för ett huvudprojekt för åren 2011 - 2013. Ansökan ska 
vara Tillväxtverket tillhanda senast 2011-01-10. 

Kommunen måste dessutom förskottera Trafikverkets hela anslag för ge-
nomförandet av Trafikverkets del av Resecentrum Falun. 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) lämnar förslag till 
beslut enligt beslutsrutan nedan. 

Tidigare behandling 

Projektet Resecentrum Falun har redovisats i kommunstyrelsen och kom-
munstyrelsens utvecklingsutskott vid ett flertal tillfällen. 

Frågan om förskottering samt ansökan om medel för ett huvudprojekt har 
inte behandlats tidigare. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 december 2010 att föreslå kommunfull-
mäktige besluta att Falu Kommun är beredd att till Trafikverket förskottera 
medel (70 msek) för genomförandet av Trafikverkets del i Resecentrum 
Falun. Kommunstyrelsen beslutade även för egen del under förutsättning av 
fullmäktiges beslut bl.a. att Falu kommun ska som projektägare delta i pro-
jektet Resecentrum Falun – Navet i ett utvecklat regionalt kollektivtrafiksy-
stem och att kommunens del i projektet är högst 17 msek.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningens (stadsbyggnadskontoret) tjänsteskrivelse 
2010-12-02 kompletterad 2010-12-07. 

Protokoll från kommunstyrelsen 2010-12-09, § 38. 

Yrkanden 

Jonny Gahnshag, Mikael Rosén, Richard Holmqvist och Mats Dahlström: 
Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 68B  2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att  Falu Kommun är beredd att till Trafikverket förskottera medel            
(70 msek) för genomförandet av Trafikverkets del i Resecentrum Falun. 

 

Expeditioner 
Trafikverket 

Kommunstyrelseförvaltningen (stadsbyggnadskontoret) 
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Paragraf Sammanträdesdatum 
Kommunfullmäktige T§ 69   2010-12-09  

 

Justerandes signaturer 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Utdragsbestyrkande: 

§ 69 Julhälsning 

 

Kommunfullmäktiges ordförande Karl-Erik Pettersson önskar alla ledamö-
ter, ersättare och övriga medverkande vid dagens sammanträde en riktigt 
god jul och ett gott nytt år.  
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