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FÖR HELA FALUN 
Majoritetspartierna 
 

 

Nya majoritetens ledande politiker 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har nu nominerat personer till de tyngsta 
politiska befattningarna. Så här ser laget ut som ska leda Falu kommun: 
 
Kommunledningsgruppen 
Jonny Gahnshag (S), 39 år och Susanne Norberg (S), 49 blir kommunalråd och därmed också 
ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen. I majoritetens ledning och i 
kommunstyrelsen kommer också Richard Holmqvist (MP), 65 att ingå. Han blir även ordförande i 
miljönämnden. Krister Andersson (V), 50 får ett utökat uppdrag som vice ordförande i 
kommunstyrelsens utvecklingsutskott. 
 
Nytt, ungt ledarskap i skolnämnden  
Daniel Riazat (V), 20 och Monica Enarsson (S), 35 blir ledarduo i skolan. Daniel kommer att vara 
ordförande men Monica får en förstärkt roll som vice ordförande.  
 
Två kvinnor ersätter två män i byggnadsnämnden 
Berit Nykvist (S), 66 blir Faluns första kvinnliga byggnadsnämndsordförande. Hon får dessutom 
sällskap av Birgitta Pettersson-Frank (MP), 56 som vice ordförande.  
 
Staffan och Linnea ”personifierar” kultur och ungdom 
Staffan Nilsson (S), 61 blir kultur- & ungdomsnämndsordförande. Linnea Risinger (MP), 28 får 
som vice ordförande ett förstärkt uppdrag att arbeta med ungdoms- och demokratifrågor. 
Demokrati och medborgardialog prioriteras också genom att Bruno Kaufmann (MP), 44 blir 
ordförande i valnämnden. 
 
Övriga nämnder och fullmäktige 
Renée Andersson (S), 68 och Christer Falk (S), 65 borgar för stabilitet i social- respektive 
omvårdnadsnämnderna. Som viceordföranden har de Christina Knutsson (S), 46 respektive Patrik 
Andersson (V), 31 år. 
 

Jonas Lennerthson (S), 46 gör come back i trafik- & fritidsnämnden och blir ny ordförande. Som 
vice ordförande i nämnden tjänstgör Sofie Waltersson (V), 23 år. 
 

Krister Johansson (S), 62 blir ordförande i det relativt nybildade fastighetsutskottet i 
kommunstyrelsen. Arne Mellqvist (S), 60 blir vice ordförande i kommunstyrelsens allmänna 
utskott.  
 

Sven-Erik Bertell (S), 64 blir vice ordförande i miljönämnden. 
 

Två äldre gentlemen ska leda arbetet i kommunens ”riksdag”: Karl-Erik Pettersson (S), 68 som 
ordförande och Lars Broman (MP), 70 som vice ordförande. 
 
 

FAKTA – NYA MAJORITETEN:  
8 kvinnor och 9 män ska som ordförande och vice ordförande leda Falu kommuns nämnder och 
kommunstyrelse. Medelåldern på gruppen är 49,6 år. 
Socialdemokraterna har 15 ordförande- och viceordförandeposter. Miljöpartiet har 6 och Vänsterpartiet 
4 stycken. Då har vi även räknat med de tre KS-utskotten. 


