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Miljonerna påverkar våra liv…

Ingarvet engagerar

Med bättre och säkrare prognoser på hur Faluns ekonomi kommer
att se ut nästa år har vi justerat och förstärkt budgeten för kommunverksamheterna. Skola och omvårdnad delar nästan lika på 31 nya
miljoner, medan mindre summor går till bl a hållbarhet, skateparken²
cykelkommunsprojektet, fler feriearbeten och sociala insatser.
Budgeten får säkert olika recensioner – för snål, för frikostig osv.

Planen för nya industritomter skapar
debatt. Vi beslutade idag att planen ska
omarbetas utifrån inkomna synpunkter.

Det man ibland glömmer är vilken stor påverkan budgeten har på
det dagliga livet i Falun. 2,8 miljarder kronor möjliggör att 1.800
lärare och annan personal kan jobba med runt 10.000 elever och
förskolebarn, att nära 2.000 äldre kan få daglig omvårdnad och tillsyn
samt att sociala skyddsnätet, gator, lekplatser, bibliotek, IT-tjänster
och mycket, mycket mera fungerar. 365 dagar per år, i många fall
dygnet runt. Bara de nya budgetförändringarna gör att något
hundratal personer påverkas väldigt direkt, i form av att de kan få
nytt eller fortsatt jobb i någon av våra par hundra olika yrkesroller.
Läs mer här om vår uppdaterade och förstärkta budget för 2014

Nytt miljöprogram på gång
Igår deltog jag på en debatt om framtida planering i FalunBorlänge och om
vi tar tillräckligt hänsyn till miljöfrågor.
Faluns svar finns bl a i förslaget till nytt
miljöprogram som är ute på remiss nu!

Centrums nya byggmöjligheter i nytt fokus

Ett interaktivt centrum

Kvarteret Rödbro är det första helt nya kvarteret på länge i centrala
Falun. Fler möjligheter finns. Falan vid ån är byggklart och på Åhléns
tak har möjligheten att bygga på med ett par våningar bostäder utretts

Medborgardialogen om hur Å-rummet
ska användas inleds snart. Kommunens
web kommer att ge nya möjligheter för
att kunna vara aktiv och ge förslag.
Samtidigt lanseras Falu P:s nya app för
att hitta parkeringar, få info om avgifter
och erbjudanden. Håll utkik framöver!

Vill du veta mer?
Följ Faluns större projekt på:
falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
Läs mer på
gahnshag.se
Där kan du bl a läsa om dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott,
om förändrad handel och varför vi
väljer att bygga vidare på skateparken.
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Största nyföretagarbranscher
Konsultverksamhet (16%), Hälsa/omsorg (16%),
Butik/e-handel (15%), Kultur/event (8%)
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