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Allt det där som sällan uppmärksammas

Sjunkande ungdomsarbetslöshet

Senaste veckorna har det, som vanligt, varit många stora
grejer på gång. Det kan vi ofta läsa om i media. Men det
som har präglat mig mest är de där mindre företeelserna
som sällan nämns. Jag tänker exempelvis på det jobb som
varje dag görs inom arbetsmarknads- & integrationskontoret och hos socialnämnden. Att lösa försörjning och
sysselsättning och i många fall lägga en plattform för ett
bättre liv! Jag berättar här bredvid om unga. En bidragande orsak till att Faluns arbetsmarknad ser lite bättre ut
än riket kan vara att det sociala företagandet börjat spira.
Fem företag är igång eller på gång inom café, föremålsvård, second hand och snart kanske också vår reproavdelning blir ett eget eller en del av ett socialt företag.

Från januari 2011 till april 2013 har arbetslösheten
bland Faluns 16-25-åringar minskat från 700 till 450. I
det budgetförslag som är på gång för 2014 ökar vi på
insatserna, både mot ungdomsarbetslösheten och i våra
andra framgångsrika arbetsmarknadsprojekt.

Hej Elisabeth Ståhle, projektledare för
”Kulturrum” – Hur går det?
Jo, det går bra! Verksamheten håller nu på att ta form.
Cirka 50 medarbetare kommer att ge stöd och undervisning till barn och unga som vill jobba med skapande
verksamhet på sin fria tid. Musik, dans, färg och form,
drama, slöjd - kanske med naturen som inspirationskälla
eftersom Naturskolan är en av delarna i nya Kulturrum.
Falun är först ut i landet med att jobba fram en ny form
av kulturskola. Kulturrum är tills vidare ett arbetsnamn.
Tanken är att Faluns barn och unga ska få chans att
komma med förslag på vad deras nya kulturverksamhet
ska kallas.
L,

Läs mer på bloggen http://kulturrumifalun.wordpress.com

Mycket ”pang” för pengarna
i nya Aspebodaskolan!

Budgetkonturer klarnar inför 2014
Utöver ökade arbetsmarknadsåtgärder som jag beskrivit
ovan är förslaget att grundskolan och äldreomsorgen
får ett tillskott på resurser. Vi ökar också insatserna för
att minska sjukfrånvaron och effektivisera lokalanvändningen. Sedan tidigare har
vi ökat resurserna för
2014 till förskolan och
nya kulturskolan/kulturrum. Lågkonjunkturen och
regeringens snålhet med statsbidrag gör att det är fortsatt tufft och att de generella uppräkningarna blir små.

Plus 126 hittills i år – men vi ska bli fler!
Ska man tro våra statistiker så växer Falun med 206
invånare i år. Hittills har vi fixat drygt hälften av det
nettot. Nu börjar vi jobba efter en strategi för att staden
ska växa än snabbare. Näringslivschefen Linda Norén
berättade om den och jobbet framåt på KS-utskottet
idag. Om någon månad kan Kopparstaden komma att
ge startsignal för 89 nya hyreslägenheter, varav många
är mindre. Det ska följas av ett nybygge även i Bjursås.

Imorgon sprängs bergknallen bort där
den nya Aspebodaskolan ska stå. Redan idag var vi där
och tog symboliska första spadtag. Det är inte så ofta vi
bygger en ny skola, och speciellt inte på landsbygden. I
den nya förenas det mesta vi vill fokusera på; rimliga
byggkostnader, träbyggnation, miljötänkande och
förstås möjligheter till bra skolarbete för
såväl elever som lärare.
facebook.com/gahnshag
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Läs mer på
gahnshag.se
…om responsen
på ”Dalarnas stadskärna 2.0” och
mer om arbetsmarknad…
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Du kommer väl ihåg..?
…att gå in och ta del av:
falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
sog2013.se

