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Julefrid efter hektisk höst
Det är alltid skönt när det närmar sig jul. Efter en intensiv höst så finns möjlighet till mer vila, eftertanke och fokus på sånt
som blivit liggande. Den här hösten har varit något alldeles särskilt, ur många synvinklar. Dels har vi ett högt tempo i Falun
och mycket roliga saker på gång. Samtidigt har vi hanterat händelser som varit rätt mycket utöver det vanliga… Det har
inneburit att ”hemmalaget” ofta saknat en närvarande pappa och man. Så är vårt liv ibland och därför är det nu tid att skifta
fokus från Falun till familjen.
Hösten började väldigt trevligt. Dottern skolades in på förskolan, då jag för övrigt fick tillfälle att sova mitt på dagen vilket
jag inte varit nära efter det. Våra nordiska vänorter hälsade på och samtidigt arrangerade vi en stor internationell konferens
om hälso- och skadeförebyggande arbete med deltagare från fyrtio länder. Vi fick mycket positiva återkopplingar både om
konferensen och vårt eget arbete.
Ungefär samtidigt började allvarliga signaler komma om hur representation och upphandling fungerat, eller rättare sagt inte
fungerat, i en av våra verksamheter. Nu när den stormen har bedarrat måste jag säga att det var bra att det kom i dagen och
att vi har agerat, även om det också skapat oro och lidande. När vi låtit lite ytterligare tid gå och då tittar tillbaka tror jag att
det här kommer att kännas som en startpunkt när vi började diskutera mer hur vår organisation agerar, hur förankring och
beslut tydliggörs och inte minst vilka värderingar och etiska grunder som vägleder oss – för att göra rätt saker för faluborna.
Många i vår organisation har kämpat. Med att skapa fler platser i förskola, räkna och kalkylera på skid-VM-investeringar och
att försöka klura ut hur vi får ännu mer för LSS-pengarna. Det här är sånt som vi kommer att fortsätta med 2012 och där
det säkert kommer att lyftas fram bra lösningar. Vi rödgröna, som nu regerat i ett år, ska fortsätta att med lyhördhet, hjärta
och mod processa både svåra och enkla frågor mot beslut.
Trots allt var inte 2011 något dåligt år. Den kommunala ekonomin är i ordning, befolkningen ökar och viktiga projekt som
nytt polishus, nytt resecentrum och flera företags etablerings- eller expansionsplaner är på väg att landa rätt. Mycket av det
som är allra viktigast går åt rätt håll. När jag fick höra att ungdomsarbetslösheten minskat med en fjärdedel blev jag riktigt
glad! Att trenden i skolan vänt så att resultaten vänder kraftigt uppåt och att omvårdnadsnämndens verksamheter får
rekordhöga betyg i NKI-enkäten har också givit mig ny energi så här i slutet av året. Det behövs både för att orka vara
tomte och för att komma igen efter nyår!
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