
                             

                              Verksamhetsberättelse Falucentern 2019

Allmänt

Årsmötet hölls i Falun den 17 februari. Mats Dahlström valdes till ordförande.

Styrelsen består  av Mats Dahlström, ordf.  Camilla Andersson Sparring, v ordf., Britt-Marie 
Ahlenius Romlin (kassör), Mathias Westin (sekreterare),  Jenny Drugge, Susanne Martinsson och  
Joakim Storck.. Ersättare är Agneta Ängsås, Fredrik Adolphson,  Susanne Höglund och Abubakar 
Shakeel.
 
 Revisor och tillika granskare av partistöd har varit Nils-Gunnar Nilsson och revisor  Eivin Jansson  
och  Elisabeth Lööf har varit ersättare. 
 
Valberedning utgörs av Åke Henriksson (sammankallande), Ida Wallinder, Bengt Lock och Bibbi 
Westhed. 

Kretsen hade vid årets slut 179 medlemmar.
 
 Ombud vid partistämman i Karlstad var Camilla Andersson-Sparring samt och Joakim Storck (repr 
för distriktet)  .Vid stämman erhöll Anna Hägglund partiets högsta utmärkelse Bramstorpsplaketten.

 Verksamheten

2019 blev ett mycket intensivt år på Centerpartiet i Falun. Det blev också ett framgångsrikt år. 
Framgång i val innebär dock också ett stort ansvar. Med stort engagemang och en stor portion 
skicklighet har vi dock lyckats hantera styrning och ledning av kommunen. Centerpartiet har en 
position i Falun som vi inte haft på väldigt många år. Att styra i minoritet kräver dock mycket stor 
ödmjukhet.

Året började i skenet av ett beslut om omval i valet till kommunfullmäktige. ( 145 poströster kom 
aldrig fram till valurnan i tid.) Det innebar ny mobilisering av den energi vi lagt i valet 2018. Vi 
riggade en valorganisation under ledning av Bibbi Westhed och lyckades verkligen mobilisera inför 
valet 7 april. Vi hade gemensamma möten i kretsstyrelse och valkommitte och har under 2019 
genomfört 17 styrelsemöten, de flesta under våren. Vi genomförde dörrknackning , vi deltog med 
monter vid Svenska Skidspelen, vi delade ut av flygblad i postlådor ,  bemannade vårt tält vid Stora 
torget bäst av alla partier,  bladade i röstsedlar i nytryckt valbroschyr, pendlarkampanj , Familjedag 
vid Stora torget . Vi hade ett cafe kring regelverket i LSS med medverkan av partiets 1:e v ordf 
Anders W Jonsson.

Dalarnas distriktsstämma avhölls i Falun och vi kombinerade lunchen med kampanjande på stan 
och ett besök av partiledare Annie Lööf. 

  Vi hade gott stöd från Centerpartiet nationellt och i regionen framförallt med annonsering. Vi hade 
valmonter på stan varje dag under de sista veckorna före valet. Resultatet gav också lön för mödan. 
Vi ökade från ca 15% av rösterna till ca 17%. Vi ökade ett mandat ytterligare i KF till 10. Joakim 
Storck fick förnyat förtroende som KSO. Vi fick också utöver tidigare uppdrag posten som v ordf i 



Miljö o samhällsbyggnadsnämnden. Här valde vi Susanne Martinsson.

Camilla Andersson-Sparring fortsatte som ordf i omvårdnadsnämnden, Elisabeth Rooth Eriksson v 
ordf i Barn o Utbildningsnämnden, Daniel Drugge v ordf Socialnämnden, Fredrik Adolphson v ordf
i kommunstyrelsens utvecklingsutskott, Agneta Ängsås v ordf i Region Dalarnas Servicenämnd och
Göte Persson ordf i Region Dalarnas Tandvårdsnämnd.

Efter valet till kommunfullmäktige drog kampanjen igång inför EU-valet den 27 maj. Falukretsen 
gjorde även här ett starkt arbete. Vi arrangerade också evenemang med både vårt förstanamn 
Fredrick Federley och vårt tredjenamn Emma Wiesner. Vi hade också nu monter på stan varje dag 
de sista veckorna före valet. Resultatet blev också här mycket bra. I Falun ökade stödet för 
Centerpartiet från ca 8% till ca 16%!! Härvid var vi tredje bästa kommunen i landet!

Under valkampanjen hann vi genomföra en inspirationsdag i April med besök av CUFs 
förbundsordförande Magnus Ek. Vi hann också få med honom på lite valkampanjande.

Vi delade ut kretsens miljöpris den 5 juni till Bostadsrättsföreningen Promenaden. En förening som 
tagit åtskilliga steg med investeringar för att minska energiförbrukningen. Den senaste är att 
återvinna värmen ur avloppsvattnet. Bra mediabevakning. 

Vi hade sommaravslutning med studiebesök på Bengtssons lantbruk i Sundborn.

Efter sommaren började på allvar arbetet med att få till en budget som kunde accepteras av 
fullmäktige.  Det lyckades och samarbetet i den styrande minoriteten förbättras successivt.
Joakim Storck har också initierat ett arbete med en ny styrmodell med Agenda 2030 som ram för all
verksamhet i kommunen.

Under hösten har kretsen medverkat i i en manifestation för suicidprevention.

Våra ledamöter i MSN har tillsammans med andra intresserade genomfört en studiecirkel i 
samhällsplanering.

Vi genomförde en inspirationsdag den 16 november med hjälp av Lena Reyier från regionkontoret. 
Dagen handlade om att identifiera strategiska frågor inför kommande val och centerpartiets 
prioriteringar. Dagen dokumenterades i en modell som utgör basen för nästa års verksamhetsplan. 
Under november december har styrelsen också fatta beslut om en förstärkning av organisations- och
kommunikationsarbetet nästa år. Således anställs två personer på viss tjänstetid för att vi skall bli 
tydligare och snabbare i vår kommunikation både mot medlemmar och mot omvärlden.

Kretsen medverkade med tipstävling om Agenda 2030 och bjöd på glögg på julskyltningen den 1 
december.  I december hade vi julavslutning på Konstmästargården vid gruvan, där delar av 
styrelsen framförde ett julepos skapat av Fredrik Adolphson.

Viktiga frågor i nämndernas arbete: 
Barn- och utbildningsnämnden
Redan under förra mandatperioden diskuterades skolstrukturen i Falu kommun och framförallt i 
Svärdsjö. S valde att lämna över frågan till det nya styret. Vi har nu initierat en genomgripande 
översyn kring skolstrukturen i hela kommunen där parametrar som kvalitet, resultat, trygghet och 
social utveckling, attraktiv arbetsmiljö med flera är centrala. Målet är att arbetet, som kommer att 
involvera också andra förvaltningar, ska vara klart hösten 2020 och ge en tydlighet i arbetet fram till
2030.



Antalet barn ökar och första spadtaget har tagits till ny förskola i Enviken. Beslut har också tagits 
kring ny förskoleenhet i Bjursås och ombyggnation av Svärdsjöskolan.

Omvårdnadsnämnden: Vi har medverkat till att ett trygghetsboende kan komma till stånd i Svärdsjö.
Bygget av det nya Vård o Omsorgsboendet i Britsarvet är i full gång. Vi har fattat beslut om 
serviceassistenter för att avlasta undersköterskornas arbete och därmed frigöra fler händer i vården. 
Vi ser också över arbetsmetoder för att öka patientsäkerheten. Vi tar initiativ för samverkan med 
socialförvaltningen för att förbättra samarbetet kring de brukare som har behov av stöd från flera 
förvaltningar.. Vi har också börjat arbetet med att få till en funktionshinderlots.

Miljö o Samhällsbyggnadsnämnden:
I miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har arbetet präglats bl.a. av de 6 detaljplaner som vann laga
kraft under 2019. Bl.a. var det en detaljplan i Bjursås som varit en utdragen process där 
Kopparstaden planerar att bygga 14 lägenheter. Positivt planbesked har getts till att bygga ett 
vårdboende i Svärdsjö. Parkeringsstrategin antogs i kommunfullmäktige i november. På årets sista 
fullmäktige delades Falu kommuns miljöpris ut till Stråtenbo samfällighetsförening för sitt 
engagerade arbete med att på egen hand lösa avloppshanteringen. 

Kopparstaden har under 2019 genomfört arkeologiska utgrävningar i centrala Sundborn där 20 nya 
lägenheter planeras att byggas under 2020. 

Region Dalarna
I år ersattes Landstinget Dalarna av Region Dalarna. Det var också det första året som inte 
socialdemokraterna var med och styrde i Landstinget. Den nya styrande majoriteten består av 
Dalasamverkan, där Moderaterna, Centerpartiet, Dalarnas sjukvårdsparti, Kristdemokraterna, 
Liberalerna och Miljöpartiet ingår. Sofia Jarl från Gagnef är centerpartiets landstingsråd och 
ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Från kretsen sitter Göte Persson, som ordinarieledamot samt Tommy Havfsdalen och Agneta 
Ängsås är ersättare i landstingsfullmäktige. 

Övrig representation från kretsen är, Göte Persson, ersättare i landstingsstyrelsen och ordförande i 
Tandvårdsnämnden, Agneta Ängsås, 1:e vice ordförande i Servicenämnden, Mathias Westin, 
ledamot i Hälsovalsberedningen, Tommy Havfsdalen, ordförande i Älvdalens utbildningscentrum 
AB och Per-Anders Westhed, vice ordförande i Länsteatern och Musik i Dalarna. Under året har 
Linda Haglund från Falun varit centerpartiets politiska sekreterare i regionen.

Bland insatserna som gäller Falun kan nämnas beslutet tillsammans med Falu kommun att bygga 
om Kristinehallen till en bättre koncerthall. Regionen tog också ett beslut tillsammans med 
kommunen om att starta ett Fontänhus. En frivillig verksamhet för människor med problem med sin
psykiska hälsa.

Slutord
Slutligen vill styrelsen tacka medlemmar, sympatisörer och samarbetspartners för ett mycket 
framgångsrikt verksamhets år för Falucentern. Vi är större än på över 30 år och för första gången på
mycket länge är en centerpartist ordförande i Faluns kommunstyrelse. Ett stort ansvar för kretsen att
förvalta framåt.
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