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Samarbetet mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet förenar kontinuitet med ny energi i 
Falupolitiken. Vår gemensamma utgångspunkt är det hållbara samhället. Vi vill förena miljömässigt och 
socialt ansvar med en fortsatt ekonomisk utveckling. Våra ledord är hållbarhet, delaktighet och valfrihet. 
Kvalitet. mångfald och valfrihet vill vi ska prägla vår välfärd, samtidigt som ordning och reda oavsett 
driftsform ska lägga grunden för god kvalitet och stabilitet. Falun ska präglas av stark lokal demokrati, 
öppenhet, solidaritet mellan människor och företagsamhet. Vi vill att varje människa själv ska kunna forma 
sin framtid tillsammans med andra. 
 
 

Vi slår fast sex viktiga mål för vårt uppdrag att leda Falu kommun under mandatperioden: 
 

• Skolan ska stimulera elevernas motivation och nyfikenhet och låta lärare fokusera på lärarrollen. En skola med 
likvärdighet och kvalitet i hela verksamheten, som därigenom attraherar elever. Fokus ska ligga på eleverna, oavsett 
om de är i kommunal eller fristående skola. Skolan ska ses som en social investering. Särskild satsning ska göras på de 
yngsta åldrarna och snabba insatser ska göras då särskilda behov uppstår, allt för att få alla unga att hitta sin väg 
genom skolan och in på arbetsmarknaden.  
 

• Ett ännu aktivare näringslivsarbete över hela kommunens yta. Fler företag skapar fler jobb och det är grunden för en 
stark utveckling av Falun. Kommunens service och bemötande till företag och entreprenörer ska vara i toppklass. 
Falun ska kännetecknas av att vara en kommun som är lätt att samarbeta med där medborgare, organisationer och 
företag alltid står i fokus. Vi vill prioritera jobben genom samverkan med näringslivet och satsningar på utbildning, 
infrastruktur och nya bostäder.  
 

• Vi ska ta vara på Faluns attraktionskraft så att det är lockande att bo och verka i hela kommunen. Ett rikt kulturliv 
och en lockande natur är viktiga inslag, som vi vill utveckla. Vi ska skapa förutsättningar för en god servicenivå i hela 
kommunen med stöd av en ny serviceplan och ett fortsatt översiktsplanearbete. Det innebär tillgång till kommersiell 
service, kollektivtrafik och trygghetsfunktioner som räddningstjänst, hemtjänst och andra servicefunktioner så att 
känslan av delaktighet ökar i alla kommundelar. Viktiga insatser för landsbygdsutveckling är bostadsbyggande i 
kommundelarna och att jord- och skogsbruk ska vara en naturlig del i kommunens tillväxtarbete. Detta stärks av att 
kommunen också ska ha ett levande och trivsamt centrum med både handel och kultur och där bilar, cyklar, bussar 
och fotgängare kan samsas på ett bra sätt. 
 

• Skapandet av en hållbar kommun är en av grunderna för vår politik. Grön omställning, ett växande näringsliv med fler 
jobb, ett aktivt jämställdhetsarbete och ett brett hälsofrämjande arbete. Större fokus ska läggas på förebyggande 
insatser i all verksamhet. Miljöprogrammet ska genomföras med kraft, och folkhälso- och tillväxtprogrammen ska 
revideras och antas under mandatperiodens första del. Översiktsplanearbetet ska vidareutvecklas med tonvikt på 
hållbarhet i ett längre tidsperspektiv. Kommunstyrelsen med sitt ledningsutskott kommer att ha en viktig 
övergripande roll för att driva på och följa upp att så sker som ett led i hållbarhetsarbetet. 
 

• Majoriteten ska stå för en tydlig ledning av kommunens verksamhet där vi kombinerar god ekonomisk hushållning 
med stort delegerat ansvar. Verksamhet kan bedrivas i egen regi eller av externa utförare, där uppföljning av kvalitet 
och effektivitet är central oavsett utförare. Medarbetare ska känna stimulans och arbetsglädje så att deras enheter är 
konkurrenskraftiga med alternativa utförare. Frisknärvaron ska öka i kommunens organisation. Heltid med 
sammanhållen arbetstid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet för alla som är tillsvidareanställda inom 
kommunen.  
 

• Budgetramar ska sättas så att de är förenliga med god ekonomisk hushållning. Kostnader och investeringar ska ses i 
ett livscykelperspektiv, både för att inte vältras över på kommande generationer och för att skapa långsiktighet och 
hållbarhet. Ansvarstagande utifrån en helhetssyn ska vara en huvudprincip som i alla sammanhang sätts före 
stuprörstänkande. Investeringar ska föregås av analyser och ställningstaganden till vilka investeringsnivåer som är 
realiserbara. Budgetdisciplin ska vara en självklarhet och ekonomiska nyckeltal ses som ett viktigt stöd för att 
identifiera områden där åtgärder kan behövas.  
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Ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen med utskott, nämnder och  
kommunens helägda bolag: 
 

KF Karl-Erik Pettersson (S) Anna Strindberg (S) 
KS Susanne Norberg (S) 

Kommunalråd 
Jonny Gahnshag (S) 
Kommunalråd 50% 

KS utvecklingsutskott Mats Dahlström (C) 
Kommunalråd 50% 

Linnea Risinger (MP) 

KS ledningsutskott Susanne Norberg (S) Mats Dahlström (C) 
KS verksamhetsutskott 
(inkl förhandlingsutskott) 

Susanne Norberg (S) Krister Johansson (S) 

KS Serviceutskott Lars-Göran Johansson (S) Erik Eriksson (MP) 
Barn- & utbildningsnämnd Jessica Wide (S) Joakim Storck (C) 

Socialnämnd Christina Knutsson (S) Staffan Mild (MP) 
Omvårdnadsnämnd Anna Hägglund (C) Anna Fält (S) 
Miljö- & samhällsbyggn.n. Jonny Gahnshag (S) Richard Holmqvist (MP) 
Myndighetsnämnd Dan Westerberg (C) Birgitta Pettersson-Frank (MP)  
Kultur- &  fritidsnämnd Staffan Nilsson (S) Linnea Risinger (MP) 
Val- & demokratinämnd Bruno Kaufmann (MP) Anna Fält (S) 
Kommunala bolag   
Kopparstaden AB Kim Söderström (S)   - 
Falu Energi & Vatten AB Ragnar Kroona (S) - 

Lugnet i Falun AB Bengt Gustafsson (OP) - 

 


