
 

      Jonny Gahnshag, kommunalråd i Falun   

Ny majoritet – nytt e-brev! 
 

Idag tillträder jag som kommunalråd och kommunstyrelseordförande för att tillsammans med bland annat en 
ny kommunstyrelse jobba vidare med att förbättra och utveckla förutsättningar för ett gott liv, ett mer kreativt 
och tolerant Falun och en kommun där jobben, företagen och möjligheterna blir fler. För att markera att det 
här är början på något nytt så har också e-brevet ändrat utseende. Hoppas att du gillar förändringen, och som 
vanligt; hör av dig om du har synpunkter eller vet fler som skulle vilja ha e-brevet. 

Ursäkta, var god dröj… 
 

Efter att det blev klart att jag och vi kommer att ta över styret av Falun har det utvecklats en flod av e-post och 
telefonsamtal. Är du en av dem som sökt kontakt vill jag bara be om ursäkt och säga att det kan ta lite tid innan 
jag återkopplar. Sker det inte hoppas jag att du hör av dig igen. Tyvärr kommer jag inte att kunna träffa alla, 
men det finns ju alltid möjlighet att skicka info via e-post eller ta kontakt med andra i den nya majoriteten. Jag 
och den nya majoriteten vill stå för öppenhet och dialog och hoppas att "köbildningen" just nu inte sår tvivel 
om det. 

Det är människorna som skapar politiken 
 

Det nya laget är presenterat som kommer att leda Falu Kommun de kommande åren. Susanne Norberg (S), 49 
år blir kommunalråd tillsammans med mig. En Sundbornstjej med bra erfarenheter från arbetslivet, fackligt 
arbete, arbetsrätt och en bra attityd till livet och nya idéer. Vår uppdelning blir i huvudsak att Susanne kommer 
att ha mer fokus in mot vår egen organisation med personal- och verksamhetsutveckling medan jag har ett mer 
utåtriktat fokus mot arbetsmarknad, företagande och utvecklingsfrågor runt om i kommunen.  
Läs mer: http://data.s-info.se/data_page/155/documents/101104_Rodgrona_Falun_pressmedd_ledarlaget_101022.pdf  

Hantera Sverige och Falun – inte SD 

Det kloka kommunalrådet i Fagersta, Stig Henriksson, har i en krönika kommenterat SD:s intåg i politiken. 
Han skriver bland annat: ”Det är inte SD:s väljare eller ens deras politik som egentligen är problemet utan det 
är grupper som upplever sig marginaliserade i samhället och ointressanta för politiken. Vår uppgift är inte i 
första hand att "ta kamp" mot SD, utan att arbeta för att minska den sociala oro där SD gror. Hur skapar vi en 
politik som fångar upp både fattigpensionärens likväl som den arbetslöse unge mannens eller den 
ensamstående förälderns förhoppningar och farhågor, drömmar och mardrömmar?”. 

Till sist… 
 

Det kommer ett nytt e-brev ganska snart – 16 november. Då blir det mer om aktuella Falufrågor! 
Titta också på nya filmen om Falu Kommuns skolor: http://www.youtube.com/watch?v=79zpyi0ddI4 
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