
FÖR FALUN
FRAMÅT! 

FALU KOMMUN



Närodlad politik. Känn på orden. Vad betyder de för dig? För oss  
i Centerpartiet i Falun beskriver de hur vi vill driva utvecklingen  
framåt, förändra och skapa en kommun med plats för alla. Vi vill  
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 kommunen skapar vi ett hållbart, större 
Falun. Ett Falun för alla.
 
Oavsett vem du är.

Närodlad politik 
leder framåt

Våra rötter letar sig långt ner i landsbygdens mylla, ut över fält och  
in i bygemenskaper. Det gör vårt engagemang extra starkt när det 
kommer till landsbygdsfrågor och hur vi vill forma framtiden. I vår 
verklighet är stad och landsbygd därför lika viktiga. 
 
Att hela kommunen ska leva, är för oss en självklarhet.

hela falun ska leva

Partiledare Annie Lööf och kommunalrådet Joakim Storck.



vi har gjort skillnad
Sedan valet 2014 har vi med våra mandat i kommunfullmäktige gjort 
skillnad på många områden. Vi har bland annat bidragit till att för-
bättra 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 och invigts 
 i februari 2018

• drivit projektering av nya Södra skolan (pågår)

• påbörjat en omfattande utbyggnad av förskolan där 300 nya  
 förskolebarn väntas (pågår)

• bidragit till projektering av nya Hasselvägens förskola (pågår)

• bidragit till ny kostpolicy i kommunen

• påbörjat omställningen av kommunens fordonsflotta till elbilar 
 och elhybrider

• lett arbetet med kommunens nya Landsbygdsprogram, vilket antogs  
 av kommunfullmäktige i december 2017

• varit ledande i arbetet med kommunens planarbete för att skapa 
 expansionsmöjlighet för företag och bereda plats för 5000 nya 
 bostäder i Falu kommun till 2030

• byggt upp Centrum för flerspråkighet

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

• ökat tryggheten inom äldreomsorgen med digitala hjälpmedel  

• ökat antalet sommarjobb för unga.

Så här vill vi driva utvecklingen i Falu kommun vidare med vår  
gröna politik:

• Förverkliga bostadsprogrammets mål om 300 bostäder per år,  
 runt om i kommunen  
• Möjliggöra byggande i attraktiva lägen på landsbygden, även  
 strandnära  
• Ge tillgång till likvärdig barnomsorg och grundskola i hela kommunen  
• Införa tillagningskök på förskola, skola och i äldreomsorg  
• Förenkla kommunal upphandling som möjliggör för lokala producen-  
 ter och leverantörer att leverera efterfrågade varor eller tjänster  
• Fortsätta arbetet för en giftfri kommunal miljö  
• Tillsätta en bygglovslots  
• Vidareutveckla å-stråket till ett centralt rekreationsområde  
• 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 landstinget  
• Skapa ett fontänhus, för personer med psykisk ohälsa  
• Vårda världsarvet  
• Bygga en permanent utomhusscen på Lugnet.

framåt – mot en  
ännu grönare framtid



Falun behöver fler jobb. Eftersom fyra av fem jobb skapas i små- 
företag, behövs ett gott företagsklimat. Det skapar vi genom 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 underlätta för mindre, redan 
etablerade företag att växa vill vi använda Växthuset som modell. 
Det är också viktigt att vi tillgodoser 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 idag 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 närings- 
livskontoret, 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



Centrum ska leva! Med fler bostäder och en blandning av butiker, 
kultur, nöjen och grönområden vill vi skapa en attraktivare stad.  
Vi värnar den unika centrumhandeln som erbjuder variation och 
skapar puls. Å-stråket ska vara ett centralt rekreationsområde,  
en urban oas, som ger atmosfär och en ny profil åt staden.

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, Svärdsjö, Enviken, Vika, Bjursås 
och Grycksbo. Det görs genom serviceprojekt med lokala entre- 
prenörer och samtal kring utvecklingsprojekt med kommunbygde-
rådet och intresseföreningar. 

Falun ska ha bra skolor, i kommunal eller privat regi. Alla barn ska 
klara skolans mål och bli sedda och lyssnade till. En förutsättning 
för detta är att rektorer och förskolechefer får möjlighet att utföra 
ett gott ledarskap och att lärarna kan prioritera undervisning fram-
för administration. Resurser till skolan ska fördelas där behoven  
är som störst. Bland annat måste insatser göras för att höja skol-
resultaten för de utrikesfödda eleverna.

Många unga mår dåligt idag. Det är därför viktigt att satsa på barn- 
och ungdomspsykiatrin genom olika metoder. Tillsammans för varje 
barn syftar till att öka samarbetet mellan skola, socialtjänst och 
BUP. En väg in underlättar för den hjälpsökande, ger snabbare  
vårdinsatser och ökad samverkan mellan kommun och landsting. 

I tidig ålder läggs grunden för det livslånga lärandet. Vi behöver 
därför möta behoven inom förskolan. Det gör vi genom att utöka 
med 200 platser och samtidigt anpassa barngruppernas storlek  
efter behov, samt öka vuxentätheten. Det skapar en sund miljö  
för både barn och personal.

Jämlik livskvalitet  
för alla

EN SKOLA för varje elev



Du ska känna dig trygg där du bor, med vård och service tillgängligt.  
Vi slår därför vakt om räddningstjänsten på landsbygden. För din 
trygghets skull!

Att jobba mot mobbning, förtryck och våld är självklart för oss.  
Likaså att integrationen fungerar och segregation motarbetas. Vi  
vill stärka kvinnofridsrådgivningen och införa en funktionshinderlots. 
Genom att skapa ett fontänhus vill vi hjälpa människor med psyko-
social problematik till trygghet och delaktighet.    

Trygghet ger frihet att leva på egna villkor.  

trygghet nära dig

Vi lever mitt i ett världsarv. Falu gruva är en del av Faluns historia men 
också vårt nationella arv. Det ger oss ett ansvar att vårda – inte bara 
gruvan utan även landskapet runt om. Dit hör bergsmansgården Gamla 
Staberg, Linnés bröllopsstuga och industrilandskapet i sin helhet.

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

Falun är residensstad i Dalarna. Här finns ett rikt utbud av kultur,  
arkitektur och intressanta miljöer. Falun ska fortsätta vara det själv-
klara navet i länet, där nya idéer möter arvet från det förflutna och 
skapar en dynamisk och kreativ kultur. 

kreativitet,  
idrott och kulturarv



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 fordon i kommunen ska  
bytas mot elfordon eller elhybrider. 

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

miljö och   
grön tillväxt


