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Ett år är snart till ända och ett nytt väntar. Dags för lite summering, och framåtblickande! Först vill jag säga att utan
alla kontakter skulle mitt uppdrag bli trist. Träffar och allt mer dialog via sociala medier med invånare, möten med
föreningar, besök hos nya eller tidigare kända företag, ”praktik” i kommunens verksamheter och introduktion för
våra nyanställda ger energikickar! Nytt i år har varit ambassadörsnätverket av anställda och nya näringslivsforum. Två
supertaggade grupper! När Skid-VM i
Val di Fiemme avslutades gick värdskapet över till Falun. Nu återstår
snart bara ett år. Att Falun och
Borlänge ”kilar stadigt” vet ni. Därför
slog jag och Janne (k-råd i syskonkommunen) till och svetsade ihop
våra fjärrvärme- och vattennät. Framtidens resenärer grävde för nya resecentrumet. Tuffaste beslut var att lyfta
skolfrågorna till kommunstyrelsen.
Nödvändigt, men inte populärt hos
alla. I höst har vi slutfört gymnasieomställningen, flera program har fått
kanonfina lokaler. Nu ökar söktrycket
till våra gymnasier. Även bra resultat
för sjätteklassarna (tvärtemot de dystra
riksrapporterna), men visst är jag
frustrerad över att barngrupperna inte
blir mindre. 80 fler barn bara i höst,
jämfört med prognosen. Falun växer!
När vi står på tröskeln till ett nytt år
känner jag att konjunkturen håller på
att lyfta, åtminstone lokalt och regionalt. När det här skrivs har precis två
nya etableringar med vardera 60-70
jobb landat i Falun. Fler nya företag är
på väg till Falun och befintliga fortsätter anställa. Kommunen vässar sig
ytterligare inför nästa år för att kunna
få in ännu fler i jobb och utbildning
och serva företag snabbt och enkelt.
Tomten riskerar att ha tungt slädföre i våra trakter. Med en ny fräsch vision och en organisation som blir proffsigare för varje dag tror jag att vi ska ha bra glid framöver. På det personliga planet går jag nu in för landning efter en
hektisk höst. Ska bara vara med familjen och övriga som jag träffar allt för lite. Sist jag träffade några av bästa
kompisarna ordentligt var när vi åkte till Skottland i våras. En annan kompis kämpar just nu mot cancern. Livet är
förgängligt, så ta hand om varandra! Alla vänner, samarbetspartners, invånare och medarbetare tillönskas…
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