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Vem ska man tro på?

Barngrupperna har blivit mindre

Skolnämnden och VM-investeringar har blivit följetonger
i medias kommentarsfält. Ofta ges bilden av oss förtroendevalda som onda, giriga personer med en intelligens
långt under genomsnittsfalubon. Även om den handfulla
skaran av ofta anonyma tyckare inte tror mig så är jag rätt
hoppfull om att de allra flesta inser att vi faktiskt fattar
beslut för att komma tillrätta med verkliga problem och
att vi kan skilja på sak och person. De flesta har nog
också förstått att vi inte tagit hit skid-VM för att ruinera
Falun eller för att själva få äta gratis. Eller vad tror du?

Inför valet satte (S) målet att barngrupperna skulle
minska till 18 barn per grupp för större barn och 15
barn på småbarnsavdelningarna. Vi har inte nått målet
riktigt än, men i medeltal så fanns i slutet på förra året
17,85 barn per avdelning. 2010 var motsvarande siffra
19,32 barn. Vi är nära målet och vi jobbar vidare!

Grattis IBF! - kom igen BS!
Vilken lördageftermiddag vi fick uppleva! Även om nerverna var lite utanpå tröjorna i början gjorde IBF Falun
en helt suverän final! De första SM-tecknen i en stor lagidrott för Falun sedan 1974. Då var det Falu BS som vann
bandyguldet. Bara någon vecka innan innebandyfinalen
begärdes anrika BS i konkurs. Precis som de idrottsliga
förutsättningarna går ekonomin också upp och ned. BS
har haft ett kämpigt decennium bakom sig där man inte
mäktat med att leva upp till de ekonomiska krav som
funnits. Nu finns ansatser till en nystart som förhoppningsvis räddar BS fina ungdomsverksamhet och kanske
småningom kan leda till en ny storhetstid för falubandyn?

L,
Hej Lena Westman och Roberth Klarqvist!
Ni är verksamma i Hagströmska respektive Libra
assistans. Vi tog en promenad tillsammans, som
arrangerades av Svenskt Näringsliv. Hur var det?
Jag tyckte det var skönt att få bekräftat från dig att vi är
accepterade. Att vi ses som företag och entreprenörer
oavsett om vi jobbar i välfärden eller i mer traditionellt
näringsliv, säger Lena. Robert fyller i: Vi pratade ju också
om att vi borde ha tätare kontakt och ge mer tips till
varandra. I mitt fall hur vi höjer kvalitén i LSS och ger de
som behöver assistans bra valmöjligheter.
För egen del kände jag att promenadformen var bra, vi
hade ett bra samtal och fick frisk luft och motion på
köpet. Vi kom in på många ämnen som Tisken, vinster i
välfärden, stadsutveckling, och träning. Tack Lena och
Roberth för sällskapet och för att vi fick möjligheten!
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Annat saxat från 2012
Även om det ekonomiska resultatet inte blev så bra
som vi tänkt, ”bara” +43 miljoner så finns mycket
annat att glädjas åt. Exempelvis att arbetslösheten
minskade med 0,1 procentenhet till 7,6 procent,
tvärtemot landet i övrigt där den ökade med 0,3 till 8,9
procent. För drygt två år sedan låg Falun och riket lika
och under samma period har förvärvsfrekvensen ökat
från 77,3 till 79,3 procent. Nu högre än bl a Stockholm!
I kvalitetsjämförelsen som vi gör tillsammans med flera
andra kommuner kan man läsa att andelen ekologiska
livsmedel i kommunens verksamhet ökat från 10 till 14
procent. Det är långt ifrån vårt mål, men på rätt väg.

Centrumutveckling i startgroparna
Efter en period av lite negativa signaler kommer nu
positiva nyheter från både Centrala Stadsrum och
fastighetsägarna i stan. CS gör nu en nystart med vassa
projekt, tätare medlemskontakt och ny ordförande.
På ett par-tre ställen bygger fastighetsägare om eller till
för ett antal lägenheter, största gallerian ska uppdateras
och renoveras och det s k ”Kings Arms-huset” ska
innan hösten ha återfått sitt vackra sekelskiftesutseende.
Själv kommer jag att återrapportera den dialog som jag
haft med olika aktörer om centrum. Håll utkik i media!

Du kommer väl ihåg..?
Läs mer på
gahnshag.se
…om kreativa
näringar, skolnämnden med
mera
gahnshag.se | falun.se

…att gå in och ta del av:
falun.se/oversiktsplanfalunborlange
falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015

