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Vilka är kommunen till för och hur kan vi förbättra oss?
Ibland kan vi glömma bort vilka kommunen finns till för. Låter förstås konstigt när det självklara svaret är;
medborgarna! Fokus riktas tidvis för mycket in i organisationen. Kostnadsjakt, och ibland jakt på anställda som
gjort fel, kan också göra att vi tappar fokus. Det här leder sällan till att vi skapar arbetsro. Istället upplever många att
priset för den senaste tidens turbulens och faktiska oegentligheter varit högt. Det som hänt inom trafik- och fritidsförvaltningen är trist. Men det har varit nödvändigt att gå till botten med och agera väldigt strikt och metodiskt. Nu
ligger det viktigaste arbetet framför oss för att undvika att våra anställda tappar motivation och att vårt anseende
som välfärds- och serviceleverantör får sig en så liten törn som möjligt.
Förhoppningsvis kan vi fokusera mer på det vi gör och bör göra för Faluborna. Och vi behöver verkligen ha
modiga medarbetare som vågar hitta nya lösningar, vågar experimentera, vågar överraska och locka fram kreativitet
för att utveckla vår verksamhet. Jag hoppas att Du vill delta i dialogen om vad som är viktigt för dig, och vad du
förväntar dig av oss. – oavsett om du är medborgare och/eller medarbetare.

Sociala investeringar – ett sätt att satsa långsiktigt på mänsklig tillväxt?
Varför är det så naturligt att investera i hus, inventarier och maskiner – men inte i människor? Vi nyttjar
regelmässigt livslängden på ”döda” ting när vi räknar hem vinsten, men satsningen på individer ska alltid ske från en
ett-årig driftsbudget. Utifrån Ingvar Nilssons mångåriga forskning och kunskap om sociala investeringar bjöd vi in
honom till kommunstyrelsen idag. Resultatet kan bli att vi från 2013 provar att använda sociala investeringsfonder.

Vindkraftssatsning i samma storlek som investeringarna i Dalarnas industri
Många imponerades när Kvarnsvedens pappersbruk investerade 4,5 miljarder. Den 5 oktober blev det klart att Arise
Windpower bygger för 3,1 miljarder i faluskogarna. Och det här är bara första steget. Alla gillar det inte, men för
kommunen i stort och klimatet är det bra.

Fokus på ökad tillväxt och fler jobb
Trots konjunkturavmattning, så har de positiva signalerna haft övertaget efter beskedet från Cederroth. Ett av
världens största IT-företag öppnar inom kort regionkontor i Falun. Förra veckan tog vi första spadtaget för sju nya
butiker vid Dalregementet och dessförinnan invigdes nya SVT i Egnellska. Nu kommer jag att ytterligare öka fokus
på tillväxtfrågor, framförallt marktillgång och ligga långt fram med planer för nya verksamheter och bostäder. Det
här är extra viktigt då vi tyvärr inte mottagit vårt sista varsel…

Lugnet i Falun AB – viktig partner i
VM-förberedelserna

Läs även på gahnshag.se
om…

Nu tar vårt fastighetsbolag för Lugnet form. En ny VD, Liselotte Jonsson, är
rekryterad och hon tillsammans med styrelsen arbetar
nu med att överföra fastigheter, göra budget
och planera bolagets verksamhet i övrigt.
Från årskiftet är vi i full gång.
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