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Händelser
Kommun
Centerpartiet har fått genomslag av många viktiga frågor i Falu kommun. Tre dokument
har antagits under 2017 där Centerpartiet har varit högst drivande :
Träbyggnadsstrategi för hållbart byggande; Landsbygdsprogrammet, vilket ska stärka
utvecklingen av landsbygden; samt det Kostpolitiska programmet. Där verkade C särskilt
för att införa att upphandlingskriterier ska överensstämma med svenska miljökrav och
regler för djurskydd. Dessutom att verka för kommunens levande landsbygd och hög
försörjningsgrad i Sverige, vilket främjar närproducerade livsmedel.
Våra ledande politiker har varit aktiva och drivit Centerpartiets frågor i styrningen och
ledningen av kommunen. Ett viktigt exempel är att utbyggnaden av Faluns tillagningskök
inom omsorg, förskolor och skolor har påbörjats. Risholnsgården i Danholn är först ut.
Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort och delar av Varpan har
lotsats fram till en utställningsversion som blev klar i slutet av 2017.
Vi har fått en motion bifallen om att utreda förutsättningar att etablera växthus i
kommunen. Vi har även motionerat om grundavgifter vad gäller hämtning av avfall vid
vissa fritidshus och stugor mm.
Motionen angående Kretsloppspark, som antogs under 2016 har lett till att ett projekt för
genomförande nu har påbörjats.

Centerpartiet har varit garanten för att kommunen för tredje året i rad visar ett resultat
bättre än budget.

Landsting
Under året har Centerpartiet i Falun varit representerade i landstinget av följande
ledamöter: Agneta Ängsås och Göte Persson. Ersättare har varit Per Pettersson, BrittMarie A. Romlin (Titti) samt Mathias Westin. Ledamöterna har motionerat om att införa
förmånscykel för landstingsanställda och om förstärkt ambulanssjukvård, samt ställt flera
interpellationer. Kretsens företrädare har varit aktiva med debattartiklar och insändare.
Tillsammans med distriktets landstingsgrupp så medverkade kretsen på 60plus mässan
på Lugnet. Vi bjöd bland annat på frukt, godis och plåster och lockade med gratislotteri
där vinsterna var en påse med landstingsinformation och centerprylar. Flera hundra
personer besökte montern under mässans två dagarna. I maj deltog kretsen i en
nationell kampanj på temat Närmare vård. Kretsen delade ut frukostpåsar med
information om partiets politik till tåg- och bussresenärer.
Centerpartiet fortsätter gå en egen väg vid sidan av de politiska blocken i landstinget.
Några viktiga frågor som Centerpartiet arbetat med under året är satsningar på fri
etablering av vårdcentralfilialer, appen Min vård (Dalarnas digitala vårdcentral),
hälsosamtal och förmånscykel för landstingsanställda. I Falun har en ny familjecentral
öppnats under året.
Den vardagsnära vården måste fungera, därför har vi aktivt bidragit till att landstingets
ekonomi nu börjar bli stabil. 2016 var första året med positiva siffror på mycket länge.

Kyrkan
Den 17 september var det val till Kyrkomötet, Stiftet och Pastoraten. Utsedda att
organisera detta var Göran Vestlund distriktsansvarig för Dalarna och Sören Ericsson
stiftsansvarige.
Första sammankallande mötet var i Mora den 21 februari där alla kretsar i Dalarna var
närvarande, valplanen var grunden för fortsatta diskussioner och information. Det
genomfördes många lokala aktiviteter, torgmöten etc.
Valprogram i Västerås stift, vilket var gemensamt för hela Centerrörelsen var att skapa
livskraft och framtidstro i alla församlingar och pastorat.
– Främja dop, konfirmation och medlemsvård.
– Ta barnen på allvar (barnkonsekvensanalyser).
– Stimulera närodlat kyrkoliv, utveckla församlingsarbetet.
– Stärka aktör för välfärd samt främja volontärarbetet.
– Erbjuda bra miljöer som stiftsgårdarna i Rättvik och Finnåker samt fjällkyrkorna,
till gagn för både enskilda och församlingar.
Varje Centerkrets nominerade ledamöter till alla tre valen. Falukretsen ingår i FaluNedansiljans valkrets (vårt kontrakt), där Falu, Rättvik Leksands och Gagnef kommun
ingår.
Stämman fastställde Karin Perers som första namn på lista till kyrkomötet.
För vårt kontrakt till stiftsfullmäktige fanns följande kandidater från falukretsen med på
listan: Göran Vestlund, Elisabeth Rooth Eriksson, Viola Johansson, Anders Bengtsson,
Britt-Marie Ahlenius Romlin, Agneta Ängsås och Dan Westerberg
Valen gick bra för Centern både på nationell och lokal nivå. Karin Perers blev ånyo vald
till Kyrkomötes ordförande. Ledamöter i stiftsfullmäktige från vårt kontrakt är John Sund
(Leksand), Anders Åkerlund (Rättvik), Göran Vestlund (Svärdsjö), samt ersättare Monica
Sommarström (Rättvik).

Bjursåsavdelningen har medverkat i Kyrkovalet, och har haft en egen Centerlista med
18 kandidater till Kyrkofullmäktige i Bjursås församling. Utfallet blev positivt och jämfört
med valet 2013 så ökade röstandelen från 30% till 32 %.
I stiftsfullmäktige valdes Göran Vestlund till ordförande i Egendomsnämnden och
Västerås Skog AB. Egendomsnämnden har till uppgift att förvalta stiftets skogar och
egendomar, totalt ca 55 000 ha varav 44 000 produktiv skog, 350 ha åker, och jakt och
fiske.

Verksamheten:

Kretsens medlemsmöten har även under 2017 haft fokus på aktuella frågor, många
rörande kommunen. Vi har haft öppna diskussioner kring en eventuellt ny VM-ansökan
och utvecklingen kring Lugnets simhall. Vid en del möten har vi haft besök av
gästföreläsare. Bland andra av Ylva Rehnström, förvaltningschef på socialförvaltningen,
som informerade om skottlandsmodellen. Aktuellt har även varit lokalsituationen i
kommunens skolor och förskolor, och även dess utemiljöer. Landstingsfrågor har fått stå
i fokus, som när Lena Reyier berättade om Närsjukvårdsutredninen.
Vår ambition är att förlägga möten på olika ställen. Så även under 2017. I april var vi i
Jonssons Fik och butik i Enviken där Hanne Stenback, kommunens landsbygdsutvecklare
berättade om landsbygdsprogrammet. Ett möte hölls i Vika bibliotek, där skola och
idrottshall stod i fokus, och i Linghed IFs lokal diskuterades hur man kan möjliggöra att
bygga lägenheter på landsbygden. Vi bjöds på en spännande historisk resa vid vårt möte
i Gårdvik. Utöver detta så hann vi även med att förlägga ett medlemsmöte hos Ryentorps
bryggeri.
Sommaravslutningens tema var skogens vatten. Vid bröderna Bengtssons torp i
Karlsbyheden talades om vikten om att vara varsam med vattnet och dess djur då
skogen brukas, något vi även praktiskt fick studera. Efter exkursion så bjöds på grillad
korv och kokkaffe.
I samband med vår julavslutning så kampanjade vi även utanför Konsum i Bjursås. Detta
innan vi vårt möte i Hammarprodukters lokaler, där vi både fick intressant information av
Lars Hammar om företaget och intog den traditionella julgröten och skinksmörgås. Vi
tackar Bjursås-avdelningen som arrangerade det hela.
Vårens Inspirationsdagar i Falukurirens gamla lokaler, som numera är företagshotell för
många verksamheter. Grunden för valplattformen tog form. Ett arbete som sedan
fördjupades vid höstens arbetsdag vid VIP-stugan intill hoppbackarna vid Lugent.
Vi har varit synliga vid torgmöten och pendlarkampanjer där tågresenärer fått en påse
med godsaker och informationsmaterial av morgonpigga Centerpartister. Vi har även
börjat vara synliga genom att helt enkelt röra oss på stan med våra gröna jackor och
finnas tillgängliga för det goda samtalet.
Centerpartiets ungdomsförbund medverkade med stöd från kretsen på Granny Goes
Street i Falun. På gatufestivalen samtalade man med besökarna och det värvades
medlemmar. Kampanjen gjordes i samverkan med Falukretsen, och det sattes extra
fokus på kyrkovalet.
2017 års miljöpris delades ut till Ekofrisör Staffas Anna från Enviken. Hållbarhetstänket
genomsyrar Annas salong.
Förutom möten så ges även kretsens medlemmar möjlighet att påverka genom att till
exempel yttra sig i kommunens pågående planer. Myran var ett sådant tillfälle, där vårt
viktigaste fokus låg på kombinerad förskola och vård- och omsorgsboende. På så vis kan
stordriftsfördelen bibehållas för att t ex kunna ha tillagningskök på plats. Men även fler

positiva effekter följer som att motverka den sociala isolering som många äldre upplever,
och det borde även underlätta att bedriva förskola dygnet runt.
Under våren tog kretsen och distriktet ansvar för att finna lösning för
deltidsbrandmännen, där stora delar av Dalarna och även Falun riskerade att stå utan
deltidsbrandkårer.
1 maj deltod Centerpartiet i Falun med andra partier i Falun i en manifest mot nazism.
Kretsen engagerade sig i kommunens demokrativeckor, både vår och höst.
Centerparister från Falun, andra dalakretsar, och Centerkvinnor deltod i Prideveckan, och
Pridetåget som gick i Falun i september.
10 november rådde Klöver-yra i Falun då vi fick besök av Annie Lööf. Hon och Jonas
Sjöstedt debatterade bland annat om vinster i välfärd och LSS i Högskolan Dalarnas
bibliotek. Därefter kunde våra medlemmar fika med Annie på Café vi 3, och många
passade på att föreviga detta med en selfie med vår populära partiledare !
Vi går in i valår och detta märktes redan under 2017. Kandidater till Riksdag, Region och
Kommun nominerades, följt av medlemsomröstning och nomineringsstämma i Aspeboda
församlingshem. Efter kretsens stämma fastställdes en kommunlista på 53 namn, där de
fem första platserna toppades, i tur och ordning, av Joakim Storck, Camilla Andersson
Sparring, Fredrik Adolphson, Agneta Ängsås och Niklas Nordahl.
Camilla och Joakim fortsätter att representera kretsen i Distriktstyrelsen. Dessutom
deltog vi med ombud vid distriktstämman i Avesta. Och Joakim var med vid
Kommundagarna i Göteborg med flertalet intressanta seminarier. Vi hade även
representanter från kretsen på riksstämman i Malmö.
Avdelningarna i Bjursås och Enviken har varit fortsatt aktiva. Den lokala närvaron är
viktig, där man träffas och lyssnar av vad som pågår i bygden. Förutom de två offentliga
möten som varit på Jonssons fik, så har Envikens avdelning varit med på Enviksdagen
och vid julmarknaden. Där bjöds på varm och kall dryck, men viktigast av allt har varit
att lyssna på synpunkter från Enviksborna. Dessutom bevakades ombyggnaden av
Korsvägen, beslutet om bygget av ny förskola och SOS uppsägning av första hjälpen
larm.
Bjursåsavdelningen har lämnat yttrande över detaljplan för Storgården och kommunens
Landsbygdsprogram och påtalat behovet av fler centralt belägna hyreslägenheter i
Bjursås tätort. Avdelningen har tagit fram en karta med sex utpekade områden lämpliga
för framtida bostadsbebyggelse, vilken lämnats över till en planarkitekt i Falu kommun.
Kretsstyrelsen har haft 9 protokollförda möten.
Falukretsen hade vid 2017 års slut 199 st medlemmar. Det att jämföra med 206 st 2016.
Årets resultat blev 47 808 kr (jämfört med 60 239 kr 2016). Under året har partistödet
från kommunen varit 189 850 kr (jämfört med 187 140 kr 2016), och Göran Vestlund
arvoderats som resurs för verksamheten, med pengar från partistödet. Årsstämman hölls
i Pumpen, Korsnäs Ifs lokal.

Slutord

2017 var ett strarkt år för Centerpartiet. Annie Lööf visar på fortsatt stort förtroende hos
det svenska folket. Opinionssiffrorna i början av året visade att Centerpartiet driver en
politik som man tror på. Partiet står för ett tydligt ledarskap där vi är beredda att ta
ansvar.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för ett bra och händelserikt år! Nu går vi in i en
valrörelse där vi ska synas och vi ska ha roligt tillsammans!

Falun den 1 februari 2018
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