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September 2010/#9|            I det här numret bland annat…  
 

      FALUN 

   
 

Sista  e-brevet  med det  här  utseendet  – f rån nästa  gång kommer e-brevet  med l i te  annan ut formning

Ny majoritet i Falun! 
 

Nu är valresultatet i Falun klart! Jag är självklart stolt och glad över vad mitt parti och övriga rödgröna 
presterat, att vi fått så stort förtroende att vi nu får möjlighet att bilda majoritet. Falun har ett tydligt politiskt 
läge. Vi kommer ändå att sträva efter breda lösningar och samförstånd i så många frågor som möjligt. 
 

Socialdemokraterna får 37,2 procent efter att ha lyckats locka 1200 fler väljare än förra valet. Starkt när vi 
föll så pass i riket. Falun som tidigare ansetts som "borgerligt" har nu en borgerlighet som bara samlar 40 
procent, medan S i Falun ligger 5 procent över medelkommunen och 7 procent över riksdagsresultatet. Jag 
ska också erkänna att det känns kul att vara den mest kryssade kommunpolitikern i Dalarna (2.265 kryss) 
  

De närmaste veckorna har vi två huvuduppgifter framför oss. Det ena är förstås att föreslå kandidater 
till viktiga politiska poster som nämndsordföranden och kommunstyrelseledamöter. Det andra är att 
vi kommer att signalera till våra förvaltningar om de ändringar i verksamhetsplanering och budget 2011 som 
majoritetsskiftet för med sig. Det nya fullmäktige, ny kommunstyrelse och råd tillträder 4 november och 
från 1 januari verkar de nya nämnderna. Bolagens styrelser väljs på respektive stämma under våren. 
 

För den som undrar kan det vara bra att veta att det mesta kommer att fortsätta som hittills. Några 
förändringar som förhoppningsvis kommer att märkas är en större öppenhet, mer dialog och att vi från och 
med nästa år satsar 18 miljoner mer på grund- och förskola än vad den hittillsvarande majoriteten föreslagit.  
 

Jag vill förstås tacka för det stöd som vi fått! Vi ska göra allt för att uppnå förväntningar och att vi 
tillsammans kan jobba för en ännu bättre kommun.  
 
 
 Bilder från valrörelsen 
 

Besök på badet – Klistrar valaffischer i trädgården – ”Djurhagspartiet” dyker upp i Sågmyra – Fotbollsmatchen och valet vann vi! – Valmontern i tältet
 

Korta nyheter 
Bra delårsrapport. Falu Kommuns verksamheter börjar gå bättre. Totala underskottet i verksamheten är litet och skatteintäkterna ökar igen. 
Resultatet uppnås mycket genom att underhåll står tillbaka och att verksamheterna har gjort besparingar. Ändå positivt att vi verkar kunna nå 
det överskott som så väl behövs. 
 

Skatepark byggs som planerat. Inom några veckor ska skylten om bygget snart börjar sättas upp. Byggstart sker direkt efter vintern. Vi har 
signalerat till trafik- & fritidsförvaltningen att hela parken ska byggas som det var tänkt. Totala investeringen maximeras till 5,2 miljoner. 
 

SAMRES sista tid. Kritiken mot de samordnade sjukresorna i Dalarna har varit stor. Nu har vi enats i Falun om att det nuvarande avtalet 
ska gälla fram till mitten av 2012. Under tiden måste vi arbeta med alternativ. Det kan handla om att kommuner och landsting själva bygger 
upp en egen samordning. Alltså tillbaka till det vi försökte skapa för några år sedan, men som stoppades av juridiken…  
 

Fisktorg utan Selma? Nu är ombyggnaden klar. Men var tog statyn vägen som flera kommunstyrelsebeslut gett klartecken till? Arvid 
Backlunds avgjutning är kanske inte den mest spännande, men vi är säkert många som ändå  
längtar efter en Selma Lagerlöf som sitter under träden och blickar ut över Faluån… 

http://www.val.se/val/val2010/prelresultat/K/kommun/20/80/index.html

