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TEMA: Falun bygger!

Ny samlingslokal på Lugnet, 140 bostäder i Britsarvet och Galgberget, nytt högskolebibliotek samt nytt resecentrum är några
av de nära förestående byggena i Falu kommun.
Inom 3 år kommer byggen på nästan 2 miljarder att vara igång eller avslutade i vår kommun. Igång är bland
annat lasarettets nya vårdblock, men många fler står i startgroparna – se ovan. Vi jobbar förstås vidare för att
den här summan ska växa ytterliggare, exempelvis till följd av intresset för skid-VM 2015 och förhoppningen
om nya satsningar på järnvägar och vägar i vår region.

Ett steg mot flexiblare vistelsetider på förskolan
Den motion som jag själv var med och skrev om flexiblare vistelsetider för de s k ”15-timmarsbarnen” är
bifallen av kommunstyrelsen. Från höstterminen 2011 införs möjligheten att kunna vara 5 timmar 3 dagar i
veckan, inklusive lunch, som alternativ till dagens 5-dagarsvecka 8.30-11.30 utan lunch.

Bra bokslut 2010 ger grund för framtida stabil ekonomi
Ett överskott på 42 miljoner, efter avskrivningar och extra reservationer för kommande pensionskostnader, är
kommunens preliminära resultat för 2010. Resultatet innan dessa bokslutsdispositioner är 86 miljoner och
ytterligare något högre om vi inte hade gjort extra stora avskrivningar. För oss i majoriteten har det primära
inte varit att skryta med ett skyhögt resultat, utan att hålla budget och kunna sätta av för framtida behov.
Mer info kommer i en separat bokslutsrapport imorgon onsdag.

Ny kostorganisation sjösatt
Idag var det kick-off för kommunens nya gemensamma kostorganisation. Målet är att på ett bättre sätt möta
olika förväntningar, och ytterligare förbättra smak och kvalitet. En viktig ”ingrediens” är arbetsglädjen i den
nya organisationen. Totalt berörs 160 anställda och 82 kök.

Vet du om att Falun arrangerar internationell
konferens inom skadeförebyggande arbete?

Läs även på gahnshag.se om…

I september kommer Falun att gästas av många deltagare och
föreläsare på konferensen SafeCon 2011. Falun och Sverige
ligger långt framme när det gäller preventivt arbete.
Konferensen är öppen för de som vill lyssna eller
ställa ut. Kontakta Angela Poroli för mer info.
facebook.com/gahnshag
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…nya spinning-upplevelser och
kommentarer till gamla personalfrågor
i kommunen som återupplivas
på ett tråkigt sätt…
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