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Åsikter om välfärden skiljer väldigt mycket
Jag fascineras av hur synen på välfärdsverksamheter skiljer enormt. Två
undersökningar* bekräftar att ju mer egna erfarenheter vi har av skola
och äldreomsorg desto mer positiva är vi. Ena undersökningen visade
att hela 70 procent av alla svenskar inte tror att eleverna lär sig det dom
behöver. När man istället frågar föräldrar till skolbarn blev resultatet det
omvända! En övervägande del, 70 procent, tror visst att eleverna i hög
eller ganska hög grad får en undervisning som lever upp till förväntningarna. Jag tror att det är på samma sätt med äldreomsorgen. Den
positiva bild jag får genom många besök på boenden och i hemtjänstgrupper ligger väldigt långt ifrån den som media förmedlar. Frågan kan
ställas: Är det bara intressant att rapportera om offentliga sektorns
”avvikelsehantering” eller skulle ett bättre grepp om helheten där hela
spektrat skildras ge intressantare journalistik och mer balans i debatten?
*Novus och SOM-institutet gjorde undersökningarna

27.000 jobb i Falun – det här jobbar vi med!
Antalet arbetstillfällen ligger relativt konstant
i Falun. Den största "branschen" är vård
och omsorg där 7.046 var verksamma
2012. Trots att en del uppfattar att
industrijobben lämnat Falun finns
fortfarande 2.839 stycken kvar.
De finns på bl a på Arctic
Paper, NKI Cables, Cederroth,
Dellner Couplers och LEAX.
Utbildning, företagstjänster och
handel har vardera cirka 2.700
sysselsatta. Förutom kommunens utbildningsverksamhet är
Högskolan Dalarna den största
med 600 anställda. De kreativa
näringarna syns bl a genom
kategorierna ”personliga och
kulturella tjänster” med 1.232
sysselsatta och ”information
och kommunikation” med 741
sysselsatta. Inom hotell och
restauranger finns 629 sysselsatta. Av det totala antalet jobb
innehas drygt 6000 av invånare i
andra kommuner (inpendlare).
Å andra sidan pendlar också
många falubor till andra städer.

JUST NU: Kom på kvällens
träffpunkt skid-VM! Från kl
16.30 på Dalarnas studentkår
Med ett år kvar till invigningen av VM
i Falun och alla medaljframgångar i
Sotji ökar intresset för hemma-VM.
Vad händer runt omkring, hur går det
med förberedelserna och hur hyr man
ut sin bostad? Kom till studenternas
hus på Åsgatan mellan 16.30-19.30.
Läs mer på falun.se/skidvm2015

Faluns spjutspets inom spel
öppnar filial i Manchester
Nu finns spelutbildningen Playground
Squad etablerat i Manchester, vilket
också innebär ett fördjupat samarbete
mellan Falun och en av världens
största noder för kreativa näringar.

Plusresultat i kommunen
Det officiella bokslutet är inte klart än,
men resultatet ligger på cirka 65
miljoner, vilket är över budget!

Stöd till utveckling i Sågmyra
Utemiljön kring Faluns största
handelsplats utanför stan, Sågmyra
Outlet, behöver renoveras. Idag
beslutade vi att stödja ombyggnaden
med 300.000 kronor.

Vill du veta mer?
Läs mer på

gahnshag.se
Där kan du bl a läsa om dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott,
om Clas på AF vs Clas i sjön, budgetutmaningar & ologiskt beslutsfattande.

Högskolan sysselsätter 600 anställda i Falun. Totalt har högskolan 800 anställda.
På bilden Högskolan Dalarnas nya bibliotek som just nu byggs i Falun.
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