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Nu ska vi ta hand om ungdomarna på ett bättre sätt!
I flera år har Falun haft en dålig uppföljning av vad som händer med våra 16-18-åringar, de om som av olika
anledningar hoppar av gymnasiet (eller kanske aldrig börjar) eller blir ”hemmasittare”. Att jobba med den här
gruppen är viktigt för oss då det kan undvika bidragsberoende, långtidsarbetslöshet och sociala problem. De stora
vinnarna är de unga som ska fångas upp bättre och förhoppningsvis få fler chanser att komma vidare mot färdig
utbildning eller jobb. Under 2012-13 satsar kommunstyrelsen tillsammans med skol- och socialnämderna
4 miljoner extra för det här arbetet.

Visionsarbeten som vässar profil och mål
För inte så länge sen bytte vi logotype. Nu är flera processer igång som är mycket viktigare än frågan om
kommunvapen eller häst. Det handlar om vad vårt varumärke ska laddas med – utifrån flera perspektiv;
medborgare, medarbetare och stads- och kommunutveckling. Arbetsgivarvarumärket har mejslats fram under drygt
ett år och går under parollen ”jobb som märks”. Nästan lika långt fram ligger varumärkesarbetet i stort där 1.500
falubor på olika sätt fått beskriva hur de ser på Falun idag och om 10 år. Jag kan avslöja att ”hjärta” och ”gå sin
egen väg” kan vara delar av begrepp, även om inte allt är klart än. Apropå att gå sin egen väg så har ju Falun varit
bra på att värna och utveckla stadskärnan. I dagarna har arbetet sparkats igång för en ”stadsvision” som kommer att
ta ett lite annat grepp om frågan. Det här hänger också ihop med en gemensam översiktsplan för FalunBorlänge,
där vi hade uppstartsmöte i fredags. Fortsättning följer och framförallt: Du kan vara lugn – alla olika delprojekt ska
”trattas” ihop till en samlad vision och målbild. Jag leker med ett eget uttryck: Gott Liv i kommunen med Sveriges
bästa ”människoklimat”. Kanske samlar det allt eller så har du och många andra mycket bättre visioner?

LSS svår fråga som får ett fortsatt liv efter nyår
Även om jag och vi inser att det är onödigt att förlänga ett jobbigt läge så blir inte frågan om LSS avgjord innan
nyår. Vi kan helt enkelt inte släppa frågor till fullmäktige som inte är MBL-förhandlade. Frågan är också svår då vi
alla i majoriteten skulle vilja fatta beslut utifrån hur läget ”borde vara” istället för ”hur det är”. Det vore förstås
bättre om kommunen hade en större andel av LSS än 30 procent och om det var smärtfritt att göra besparingar. Nu
sjunker kommunens andel och besparingar kommer att bli kännbara oavsett om de görs i vår egen verksamhet eller
genom att det läggs på entreprenad.

Tydlig styrning av VM-investeringar
Lite på förekommen anledning, men framförallt för att framåt ha tydlig kontroll
och inriktning på våra kommande VM-investeringar och få ut mesta möjliga nytta
av dem, beslutade kommunstyrelsen idag att utse en samrådsgrupp som ska bestå
av undertecknad, oppositionsrådet, en representant för trafik- och fritidsnämnden,
kommundirektören, vardera en representant för Lugnet i Falun AB, VM-bolaget,
Skidförbundet samt en adjungerad från Visit FalunBorlänge.
Tidigare har kommunen beslutat att investera 80 miljoner
på Lugnet kopplat till VM. Under förra mandatperioden togs också ett beslut om att bygga
träningshoppbackar för 5 miljoner.
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Läs även på
gahnshag.se om…
…om senaste tidens
skriverier om Carema,
”efterarbetet” av PEABärendet och HLnedläggningen…

