Jonny Gahnshag, kommunalråd

19 mars 2013

Vad är kommunal välfärd?

Andelen heltider i kommunen ökar

Välfärd är förskola, skola, gymnasium, stöd till barn och
familjer, ungdoms- och missbruksvård, äldre- och
handikappomsorg samt mycket annat. Tillsammans står
våra tre största nämnder, skola, omvårdnad och social för
82 procent av budgeten. Även om kultur, fritid, trafik,
byggande, miljö och våra stödfunktioner inte räknas in i
den andelen bidrar de i högsta grad till att skapa välfärd.
Smart och sunt användande av lokaler, personal och
pengar, miljövård, hälsoskydd, sunda bostäder, parker,
kulturaktiviteter och stöd till föreningar som stärker den
sociala sammanhållningen och ger ett rikare liv är också
viktiga delar för att vi i Falu kommun ska ha det bra. Och
det här är bara de stora delarna. Går vi in i detalj kan man
verkligen säga att kommunen är med från "vaggan till
graven". När det snart drar ihop sig till budgetarbete är
10000-kronorsfrågan, eller rättare sagt 3-miljardersfrågan:
vad ska vi satsa mer eller mindre på?

Mellan 2010 och 2012 ökade andelen anställda i
kommunen som har heltid från 71 till 77 procent.
Arbetet har accelererat kraftigt senaste året. En lika
stor ökning tog det tidigare ett halvt decennium att
uppnå. Arbetet är långt ifrån i mål, men vi börjar
skönja målet - att alla kommunanställda ska ha fått
erbjudande om heltid.

Ny cykelplan på gång – vad saknar du?
Cykelkommunen Falun ska se över cykelplanen. Har du
förslag på förbättringar eller ser felande länkar? Mejla till
stadsbyggnadskontor@falun.se

Hej Pia Joelsson, omvårdnadschef!

Numera finns en värdegrund i socialtjänstlagen. Hur har det påverkat er?

L,
Vi startar en värdegrundsutbildning för gruppledarna
inom omvårdnadsförvaltningen. Våra medarbetare ska
känna till och arbeta utifrån den och omvårdnadsförvaltningens värdighetsgarantier. Allt för att de äldre ska ha ett
värdigt liv och möjlighet att känna välbefinnande. All
personal kommer sedan arbeta med ett studiematerial
”äldreomsorgens nationella värdegrund”.

Jag är nyfiken!
Just nu på det här
hemliga projektet.
Jag kan inte säga mer än att det handlar om en
mötesplats och ett kreativt lab...

Investeringar i välfärd & utveckling
Perioden 2011-2014 investerar Falun rekordmycket.
Två och en halv miljarder! En kombination av olika
behov som kräver nya lösningar och ett högt
utvecklingstryck. Den stora delen, över två miljarder
kronor, investeras i jordnära behov som skolor, förskolor, bostäder, fjärrvärme- och vattenförsörjning,
administrativa lokaler, gator med mera. Projekten
Resecentrum och Nationalarenan Lugnet som ibland
beskrivs som de största står tillsammans för en
femtedel av kommunkoncernens investeringar.

Allt tätare samarbete skola-socialtjänst
Skol- och socialcheferna gör tillsammans studiebesök
på institutioner som vårdar barn och unga. Mentorsverksamhet där man är mentorer för varandras chefer
och 10-miljonerssatsningen på unga och familjer. En
unik satsning som ska ge effekt på kvalitet och kostnader. Det händer mycket i samspelet skola - socialtjänst.

600 miljoner till järnvägen förbi Falun
Trafikverket kommer närmaste året att investera mycket i
banan mellan Storvik och Borlänge. Resecentrum Falun
är en viktig del men de största pengarna går till att rusta
hela sträckan, framförallt genom att hela spåret byts ut.
Nu gäller det att pengarna används så smart att hastigheten på banan också kan öka. Dubbelspår och ny
sträckning Falun-Borlänge får vi vänta på ytterliggare. Vi kämpar vidare för att få in
det i planerna för 2014-24.
facebook.com/gahnshag
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Du kommer väl ihåg..?
Läs mer på
gahnshag.se
…om välfärd,
företagsbesök och
reflektioner från
skid-VM i Val di
Fiemme…

gahnshag.se | falun.se

…att gå in och ta del av:
falun.se/oversiktsplanfalunborlange
falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
Chatta med mig om skid-VM på
dt.se idag (19 mars) klockan 17-19.00!

