
Framåt! 
tillsammans  
i hela Falun



Närodlad politik. Känn på orden. Vad betyder de för dig? För oss i Center-
partiet i Falun beskriver de hur vi vill fortsätta driva utvecklingen framåt, 
förändra och skapa en kommun med plats för alla. Vi vill fortsatt ge varje 
individ rätten att bestämma mer över sitt eget liv. I sin egen kommun. 
I lokala frågor. 

För oss är landsbygd och stad lika viktiga och tillsammans gör de Falun till 
en attraktiv kommun att leva och bo i. När politiska förutsättningar för nya 
bostäder, jobb, service, vård, företagande och utveckling finns i hela kom-
munen skapar vi ett hållbart, större Falun. Ett Falun för alla.

Falun i topp med centerstyre

vi har styrkan att 
leda falun framåt!

Under Centerpartiets och Anna Hägglunds led-
ning rankades Falu kommun som Sveriges bästa 
kommun att bli äldre i. Den positionen skall jag 
kämpa för att behålla.  I Centerpartiets Falun sät-
ter vi människan och individens behov i centrum. 
Vi bygger nu flera nya boenden med tillagningskök 
där de boende ska kunna känna matdoften som 
väcker både aptit och minnen för att må så bra 
som möjligt. Vi ser fördelarna med att äta sig mätt 
på mat som doftar och smakar gott, dels som triv-
selfaktor men även de hälsomässiga och medicin-
ska fördelarna.

Centerpartiet ser vikten av både trygghetsboenden 
och seniorboenden och vi vill underlätta och möj-
liggöra för byggföretag att bygga dessa även ute i 
alla kommundelarna där behoven finns. Vi ser att 
ju fler som kan få möjligheten att flytta in i ett trygghetsboende bygda på 
landsbygden, desto flera villor frigörs och barnfamiljer kan då etablera sig. 
Det ökar underlagen för skolor och skapar på så vis en levande och blomst-
rande landsbygd.

Tryggheten på vår viktiga landsbygd är A och O för Centerpartiet. Därför 
jobbar vi hårt även för att värna våra räddningstjänster och kommer så 
alltid att göra!
Jag hoppas få ert fortsatta förtroende i omvalet  
     
              
           Camilla Andersson Sparring



omval – jag söker ditt
förnyade förtroende
Sedan förra valet har jag som 
kommunstyrelsens ordförande ar-
betat hårt för att vi gör det mesta 
möjliga av alla de goda förutsätt-
ningar som finns i vår kommun. 
Det är ett stort arbete som just 
har kommit igång och jag hop-
pas att du ger oss förtroende att 
fortsätta. Det skulle vara olyckligt 
om det arbete som vi har inlett 
skulle vara ogjort och vi tvingas 
gå tillbaka till ritbordet ett år in i 
mandatperioden.

Som Dalarnas residensstad vill 
jag att Falun utövar ett regio-
nalt ledarskap som för hela länet 
framåt. Det innebär att skapa 
förutsättningar för tillväxt och ut-
veckling av Falun som boendeort. 
Men det innebär också att skapa 
förutsättningar för hållbar tillväxt 
och att vi sätter kraft bakom falu 
kommuns arbete med hållbar 
utveckling. Jag vill att vi går från 
ord till handling. Hållbarhet ska 
vara en inbyggd del i 
kommunens arbete.

Sedan jag tillträdde har jag verkat för att Falun ska vara en del av Sveriges 
satsning på vinter-OS 2026. Jag har under det senaste året kämpat för att 
förhindra en flytt av Dalasinfoniettan och verkat för att de ska få en trygg och 
ändamålsenlig hemmahamn som blir hela Dalarnas och Faluns konserthus. 

Jag har tillsatt en utredning för att se vilka möjligheter som finns för att Dal-
regementet ska återuppstå för utbildning av värnpliktiga. 2020 kommer ett 
nytt försvarsbeslut och Falun är en av de kommuner som ligger bäst till för en 
återetablering. 

Därför hoppas jag att du lägger din röst på Centerpartiet och att du ger oss 
och Falualliansen möjlighet att fortsätta det vi har påbörjat.

Joakim Storck – kommunstyrelsens 
ordförande och kommunalrådskandidat



vår politik gör skillnad
Sedan valet 2014 har vi gjort skillnad på många områden. 
Vi har bland annat bidragit till att förbättra kommunens 
ekonomi, utökat servicen på landsbygden, drivit utbyggnad 
av skolan samt arbetat för god integration för nyanlända. 

Vi har även...
• varit delaktiga i att den nya Bjursåsskolan har byggts.  
  Projekterat Södra skolan. Utbyggnad av förskolan

• bidragit till ny kostpolicy i kommunen

• påbörjat omställningen av kommunens fordon 

• lett arbetet med kommunens nya Landsbygdsprogram

• varit ledande i arbetet med att skapa möjligheter för nya  
 företag och bereda plats för 5000 nya bostäder till 2030

• förbättrat samarbetet mellan omvårdnadsförvaltningen  
 och räddningstjänsten kring brand- och fallolyckor

• ökat antalet sommarjobb för unga

Nu vill v i driva utvecklingen vidare med vår gröna politik:  
• Möjliggöra byggande i attraktiva lägen på landsbygden,  
 även strandnära  
• En kvalitativ och likvärdig barnomsorg och grundskola   
• Införa tillagningskök på förskola, skola och i äldreomsorg  
• Förenklad upphandling som möjliggör för lokala  
 producenter och leverantörer  
• Fortsätta arbetet för en giftfri kommunal miljö  
• Tillsätta en bygglovslots  
• Vidareutveckla å-stråket i centrala Falun  
• Bygga nya pendeltågsstationer i Korsnäs och Källviken  
• Öka antalet platser på äldreboenden runt om i kommunen  
• Öka personalkontinuiteten i hemtjänsten   
• Tillsätta en funktionshinderlots  
• Införa mobila vårdteam tillsammans med region Dalarna  
• Fortsätta utvekla fontänhuset, för de med psykisk ohälsa

• Bygga en permanent utomhusscen på Lugnet



Falun behöver fler jobb. Eftersom fyra av fem jobb skapas i 
småföretag, behövs ett gott företagsklimat. Det skapar vi ge-
nom snabb och effektiv handläggning när företag har kontakt 
med kommunen. Upphandlingar ska också utformas så att det 
blir möjligt för fler lokala företag att lämna anbud. För att un-
derlätta för mindre, redan etablerade företag att växa vill vi 
använda Växthuset som modell. Det är också viktigt att vi tillgo-
doser företagens behov av rätt kompetens, genom en mångfald 
av yrkesutbildningar inom områden som ger jobb. 

Ett gott företagsklimat…

Alla ska kunna påverka sin vardag. Ett villkor för det kan vara att 
man klarar sin egen försörjning. Alla har olika förutsättningar för 
detta och vi vill därför öppna fler vägar in på arbetsmarknaden 
för dem som i dag står längst från den.  
Det är viktigt att vi tar vara på människors driv och färdigheter, 
inte minst de nyanländas. Det kan vi göra genom samarbete 
mellan kommunens integrations- och arbetsmarknadsenhet och 
näringslivskontoret, för att matcha utlandsfödda mot riktiga 
jobb. Det skapar frihet för individen och bidrar till god integration 
i både arbetsliv och samhälle.

…ger jobb åt fler



Falun ska ha bra skolor, i kommunal eller privat regi. Alla barn 
ska klara skolans mål och bli sedda och lyssnade till. En förut-
sättning för detta är att rektorer och förskolechefer får möjlig-
het att utföra ett gott ledarskap och att lärarna kan prioritera 
undervisning framför administration. 

Barn har olika behov. Det är skolans uppgift att möta dessa. 
Tillsammans för varje barn syftar till att i tidig ålder se specifika 
behov och genom ett ökat samarbete mellan skola, socialtjänst 
och Barn-och Ungdomspsykiatrin ge barn och föräldrar stöd. 
I tidig ålder läggs grunden för livslångt lärande.

Vi behöver därför möta behoven inom förskolan. Antalet platser 
i förskolan behöver utökas. Nya bostadsområden attraherar ofta 
unga familjer och då måste förskolor/skolor in tidigt i planering-
en. Vi strävar efter att antalet barn i barngrupperna ska anpas-
sas till barnens behov och förskolans förutsättningar.         

Jämlik och hög livskvalitet 

Vi lever mitt i ett världsarv. Falu gruva är en del av Faluns his-
toria men också vårt nationella arv. Det ger oss ett ansvar att 
vårda – inte bara gruvan utan även landskapet runt om. 

Lugnet är en av Europas mest kompletta arenor, för stora 
mästerskap eller friluftsliv. Det är också en arena för musik 
och kultur, med potential för utveckling. Vi vill därför bygga en 
permanent utomhusscen och öppna för fler övernattningsmöj-
ligheter i området.

I Falun finns ett rikt utbud av kultur, arkitektur och intressanta 
miljöer. Falun ska fortsätta vara det självklara navet i länet, där 
nya idéer möter arvet från det förflutna och skapar en dyna-
misk och kreativ kultur. 

kreativitet, idrott och kulturarv

God tillväxt är grunden för en levande landsbygd. Vi vill därför  
bygga fler bostäder runt om i kommunen och öka närvaron på  
våra sex serviceorter: Sundborn, Bjursås, Svärdsjö, Enviken, 
Vika, och Grycksbo. Det görs genom serviceprojekt med lokala 
entreprenörer och samtal kring utvecklingsprojekt med  
kommunbygderådet och intresseföreningar. 

Att hela kommunen ska leva, är för oss en självklarhet



Därför valde jag centern
Som läkare ser jag 
dagligen exempel 
på starka innebo-
ende krafter och 
resurser i männ-
iskor som vill nå-
got, som reser sig 
efter sjukdom eller 
perioder av då-
ligt mående – och 
som försöker. Jag 
är övertygad om 
att människor vill 
sig själva och sina 
medmänniskor väl och vet att individer 
generellt är både starka och besluts-
kapabla om de får rätt förutsättningar.

Därför har jag har nu valt att bli aktiv  
Centerpartist, det för att jag tror på liberala 
värderingar med individens frihet att bestäm-
ma och forma sitt eget liv och den samtidiga 
skyldigheten att ta ansvar för sina handlingar 
i relation till andra. 
Det finns en särskild kraft i att tänka fritt och 
kreativt, vara företagsam och uppfinningsrik – 
och på så sätt skapa något av värde för sig själv, 
sina närstående och samhället omkring en.
Jag vill se ett samhälle där vi hjälper varan-
dra och där alla har samma självklara män-
niskovärde.
Vi ska stötta människor på flykt i jakt på nya 
livsmöjligheter under trygga förhållanden i 
Sverige. Vi ska ha en skola och en sjukvård 
som är jämlik och lättillgänglig för alla – och 
som kan utformas på olika sätt.
Att göra val som är klimatsmarta, hållbara 
och hälsofrämjande för såväl individen som 
planeten gällande tågresor, livsmedel och lev-
nadsvanor måste vara enkelt i vardagen.

Förutsättningarna för detta skapas av många 
individer. 
Tillsammans.        

Mats Hogmark

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

1. Joakim Storck, Krondiket
2. Camilla Andersson Sparring, Svärdsjö
3. Fredrik Adolphson, Slätta
4. Agneta Ängsås, Enviken
5. Susanne Martinsson, Bjursås
6. Mats Dahlström, Aspeboda
7. Abubakar Shakeel, Bojsenburg
8. Jenny Drugge, Vika
9. Göte Persson, Aspeboda
10. Elisabeth Rooth Eriksson, Bergalid
11. Åsa Annerstedt, Falu centrum
12. Per Petterson, Bjursås
13. Birgit Westhed, Gruvriset
14. Susanne Höglund, Linghed
15. Daniel Drugge, Vika
16. Anders Ors, Hälsinggården 
17. Martin Bengtsson, Sundborn
18. Britt-Marie Ahlénius-Romlin, Falu centrum
19. Mathias Westin, Lustigknopp
20. Jonas Gustafsson, Falu centrum
21. Per-Johan Backlund, Enviken
22. Lisbeth Olars Haglund, Enviken
23. Malte Franz, Grycksbo 
24. Anna Hägglund, Hälsingberg
25. Per-Anders Westhed, Gruvriset
26. Åke Henriksson, Lamborn
27. Hans-Olov Backlund, Gårdvik
28. Kristina Wahlén, Falu centrum
29. Tommy Hafvsdalen, Villastaden
30. Tord Olars, Linghed
31. Kristina Johansson, Grycksbo 
32. Ingrid Eklund, Bjursås
33. Anna Köpman Strandberg, Vika
34. Per Martinsson, Bjursås
35. Johanna Snellman, Stenslund
36. Fredrik Ericsson, Grycksbo 
37. Shukri Ali Mohamed, Bojsenburg
38. Mats Hogmark, Falu centrum
39. Amanda Söderberg, Lustigknopp
40. Joacim Svensson, Lilla Källviken
41. Ida Wallinder, Lustigknopp
42. Sören Boberg, Österå
43. Emelie Danielsson Englöf, Gruvriset
44. Anders Bengtsson, Sundborn
45. Gudrun Sjödin, Enviken
46. Erik Bengtsson, Sundborn
47. Helene Martinsson, Bjursås
48. Kjell. Eriksson. Linghed
49. Linda. Haglund. Pilbo
50. Thomas. Hedström. Hosjö
51. Viola. Johansson. Falu centrum
52. Bengt. Lock. Bjursås
53. Magnus. Norberg. Sågmyra
54. Ulrik. Johansson. Svärdsjö
55. Carl-Erik. Nyström. Enviken



Klimatfrågorna är vår största utmaning. Vi tror att vägen 
framåt går via innovationer och ny teknik. Därför satsar vi på 
grön tillväxt som ett sätt att stimulera utvecklingen mot mer 
klimatanpassade produkter och tjänster. Mycket har redan 
gjorts eller påbörjats i kommunen, men inte nog. 

Vi vill nu fortsätta arbetet genom att byta ut miljöfarliga 
ämnen i kommunala verksamheter samt övergå till allt fler 
biobaserade råvaror, både i material och energi. Kommunens 
livsmedel ska produceras så lokalt som möjligt och råvarorna i 
möjligaste mån vara fria från antibiotika. Bilar och övriga for-
don i kommunen ska bytas mot elfordon eller elhybrider.

framåt – för ett  
ännu grönare falun

I Centerpartiets gröna värld ska 
det löna sig att vara miljövänlig 
och kosta att smutsa ner!


