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Nya positiva steg i ansvarsfull budget

Visionen om Falun….

Ett budgeterat överskott på drygt 56 miljoner och 21
miljoner i buffert för oförutsett 2013. Varje års
driftbudget omsätter cirka 2.800 miljoner och
investeringarna är knappt 200 miljoner per år,
exklusive bolagen. Förskolesatsningen fortsätter 201314 och nu är det också klart att efter en nybyggd
Aspebodaskola 2012-13 så ger vi också klartecken för
ombyggnad av Bjursås 2013-14 och Hälsinggården
som påbörjas 2014. Omvårdnadsnämnden får utökade
ramar 2013-15 då antalet äldre nu börjar öka. Ledordet
för budgeten är social hållbarhet och fokus på unga.
Arbetsmarknadsinsatserna berättade jag om i förra ebrevet.

Så är arbetet igång på allvar. I fredags startade det
samtidigt som Falun hade högst temperatur i
Sverige. I en konferenslokal utan ventilation! Och
nu ska vi bli ännu hetare… Sommarläxan som vi
fick innehöll frågan: din käpphäst? ”jag har alltid
tyckt att Falun borde...” Vilken är din käpphäst? Jag
passar frågan vidare till dig som e-brevsläsare. Läs
mer om visionsarbetet på gahnshag.se

Ledare för en dag – hur kändes det?

Bättre arbetsfördelning och tydligare
strategiskt fokus

Hej Maria Leskinen! Du har varit med mig idag i Ung Företagsamhets projekt ”Ledare för en dag”. Hur kändes det?
Kul. Lite svårt när man inte greppar alla ämnen.
Du var bl a med på kommunstyrelsen. Vad tyckte du om de
beslut som togs? Det lät som att det var vettiga resonemang.
Juste stämning, tycker jag.
Du har nu varit ”Ledare för en dag”. Skulle du kunna tänka dig
att ha min roll – att vara ledare varje dag?
Ja, varför inte. Det är rörligt och mycket fart. Kanske i
näringslivet. Jag har ju drivit funderat på butikschef
Vad var bäst/mest intressant? Olika saker, mångfald. Att
man inte sitter och nöter…
Sämst/tråkigast? Många och svåra frågor på
kommunstyrelsen.

VM-loggan är lanserad!
Med 1000 dagar kvar presenterades den
officiella VM-logotypen. Efter FISkritiken i början på månaden har nu
mycket hamnat på rätt köl igen. Nu har
alla fullt fokus på att jobba snabbt och
effektivt för att hålla tidplanen.

facebook.com/gahnshag

I stort sett varje vecka hamnar frågor på mitt bord
som borde hitta bättre och snabbare vägar till en
lösning. Det handlar om infartsförbud, träd som ska
planteras, anhöriga till elever eller äldre som har
individärenden. Vi behöver tydliggöra att politiken
fattar beslut om budget, policys, planer och
inriktningar. Sedan är det tjänstemännens roll att se
till att politiska beslut genomförs och efterlevs. Om
inget särskilt signaleras från politiken gäller istället
grundregeln att kommunen ska vara så hjälpsam
och tillmötesgående som möjligt. Vi är till för
faluborna, oavsett om vi är anställda eller förtroendevalda! Det här skriver jag för jag tror och
hoppas att invånare och anställda vill ha politiker
som agerar strategiskt och långsiktigt istället för att
fastna i ”cykelställsfrågor”. Vad tycker du?

Faluns arbetslöshet fortsätter minska
I april låg totala arbetslösheten på 7,2 procent.
Det är 1 procentenhet lägre än riket
och en minskning med 0,3
procent jämfört med
ett år sedan.
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