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Vårstädning på Falu Kommun…

Tydligare vägstråk genom Falun i höst

Det är inte bara sopmaskinerna som åkte genom sta´n
lagomt till skidspelen. Även i kommunorganisationen
försöker vi rensa bort ”gammal bråte” för att få plats
med ”vårens nyheter”. Frågan om kommunens LSSassistans på entreprenad ska avgöras av vårt fullmäktige den 12 april. Ekonomiska skäl får kommunstyrelsen att säga nej, medan socialnämnden säger ja av
samma skäl. I förra veckan gick vi med på förlikning i
tvisten om en uppsagd förvaltningschef. Vi har ett
starkt case, men samtidigt är en rättsprocess alltid
osäker, den kan bli långdragen och i sämsta utfall
också kostsam. Det är bra att vi kan lägga det här
bakom oss och fokusera på framtidsfrågorna. Jag får
kritik för att ha agerat i frågan – samtidigt måste
frågan ställas: hade (M) agerat annorlunda? Knappast.

Har du koll på dagens vägnummer och inte tycker
att Falun är i korspunkten? Glöm det! Från i höst
ritas kartan om en hel del. E16 är den stora
ändringen, från Gävle till Oslo. Men nya riksväg 69
från Fagersta till Rättvik blir också en nyhet och ett
stråk via Falun med nytt enhetligt vägnummer.
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Demokratiutveckling prioriterad
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Demokratiminister Birgitta Ohlsson besökte idag
Falun och vår demokratidag, som initierats av
valnämndens ordförande Bruno Kaufmann. Hon
berömde Faluns initiativ att jobba mer aktivt med
medborgardialog. Samtidigt ägnade hon en del av sitt
anförande till att betona att en utvecklad demokrati
kräver att odemokratiska rörelser, intolerans och
inskränkthet hanteras och att grogrunden för det
minskas.
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Klart för start av Resecentrum Falun

Översyn av kollektivtrafiken pågår
Just nu sitter styr- och arbetsgrupper och ser över
kollektivtrafiken i Falun. Målet är snabbare linjer och
smartare användning av de pengar som vi satsar. En
ny upphandling inför 2014 gör också att vi vill ligga i
framkant och lyfta fram de krav som vi tycker är
viktiga. Vi har en omfattande landsbygdstrafik som vi
kanske kan lösa på delvis nya sätt. Exempelvis från
Sågmyra in till Falun skulle det kunna gå att minska
restiden med 17 minuter! ”Servicelinjer” med lite mer
flexibel trafik kan också vara en idé värd att pröva
I mitten av april ska resultaten redovisas.
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Nu har regeringen fattat beslutet som innebär att vi
tillåts förskottera (låna ut pengar) till staten för
byggande av perronger, spår mm i nya
resecentrumet. Det innebär att vi parallellt kan
starta bygget av det kommunala delarna i projektet;
angöring, gator och allmänna platser. Utöver det
spelar fastighetsägare och Dalatrafik en viktig roll.
Om allting flyter på nu kan bygget starta innan nästa
vinter. Totalt investeras närmare 200 miljoner i hela
projektet varav Trafikverket står för 71 miljoner,
EU och Region Dalarna för 24 och kommunen för
cirka 90 miljoner.
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