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Varifrån kommer kommunens intäkter – och vad används dom till?
Det börjar dra ihop sig till att slutligt justera och anta budget för 2012. Jag har ofta funderat hur vi kan få till en
ökad dialog mellan invånare och kommun om våra prioriteringar. För att kunna ha en åsikt måste man förstås veta
hur det ser ut. Därför visar jag hur våra intäkter och utgifter fördelar sig (2010). Hör gärna av dig med funderingar!
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I huvudsak finansierar vi
verksamheten med
skatter. Utgifterna (i
miljoner kr) hamnar till
80% i skola/förskola,
socialtjänst/LSS och
äldreomsorg. Totalt är
intäkterna något högre än
utgifterna, beroende på
att vi behöver ett överskott för oförutsedda
händelser, avsättning till
pensioner mm. Totalt
omsätter kommunen
närmare 2,9 miljarder.

…och så här ser det ut just nu:
Just nu ligger vi 36 miljoner över budget, med en prognos på ett helårsresultat om 66 miljoner. Antagligen kommer
det här att sjunka lite utifrån kommande skatteprognoser, som jag bedömer försämras pga sämre konjunktur.
Befolkningen ligger på 56.065 vilket är en liten ökning jämfört med årsskiftet. Arbetslösheten ligger lägre än
motsvarande tid förra året.

Järnvägen Falun-Borlänge i fokus
Ny räls och nya mötesstationer för 300 miljoner längs en kurvig sträcka längs Runn eller påbörjade
dubbelspår vid järnvägens infarter till Falun respektive Borlänge? Svaret kan verka självklart, särskilt
som Falun, Borlänge och Trafikverket är överens om att en ny genare sträckning är den enda långsiktigt hållbara lösningen. Ändå står vi vid ett (järn)vägskäl där det första kan bli verklighet. En ny
sträckning med dubbelspår är dyrt. Men frågan är: Har vi råd att felinvestera fler hundra miljoner?

Mellansveriges mest
belastade järnväg 2015

Gratis busskort till ungdomar är inte fel tänkt…
Vi vill jobba vidare för att hitta en lösning, då ungas resvanor är viktiga att påverka. En investering för framtiden.
Medborgarförslaget från ett gäng faluungdomar lever alltså vidare även om vi inte nu kunde bifalla det idag.

Hoppbackar byggs om 2012

Läs även på gahnshag.se om…

Vid FIS besök i Falun för en vecka sedan kunde vi
berätta att hoppbackarna byggs om nästa år på
det sätt som FIS har godkänt. Överlag så
är Internationella skidförbundet
nöjda med vårt arbete inför VM.

…att jag inte är något stort fan
av sänkt restaurangmoms…
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