ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Som enda kommun i Dalsland ökade Dals-Ed sin
befolkning 2006. Vi var vid årsskiftet 4900
personer och vi har plats för fler! Målsättningen
måste vara att vi återigen ska komma över 5000
nivån. En tillväxt i form av fler invånare är en
förutsättning för att vi ska klara framtidens välfärd.
I samband med detta passar det bra att hälsa alla
nya Dals-Eds bor välkomna till vår kommun.

Dals-Eds kommun är inne i en oerhört positiv
utveckling och som kommunstyrelsens ordförande
är jag både glad och stolt. Vi känner alla till att vår
kommun under en lång rad av år hade problem med
att få ekonomin att gå ihop. Vi var inne i en
ohållbar trend där det ena förluståret lades till det
andra. Tillsammans har vi vänt utvecklingen och
det är nu glädjande att kunna konstatera att 2006 års
resultat är ett av de bästa någonsin.
Jag vill i detta sammanhang passa på att tacka alla
som på olika sätt bidragit till och tagit ansvar för att
vända utvecklingen. Det har naturligtvis varit en
stor ansträngning för både politiker, anställda och
brukare av kommunens verksamheter, men
resultatet av våra gemensamma ansträngningar gör
nu att vi står bättre rustade inför framtiden.
Många frågar sig kanske vad syftet med vinst i
kommunal verksamhet är och enligt mitt sätt att se
det behövs den för att säkerställa att den
verksamhet vi har idag även kan finnas kvar på
längre sikt. Ska vi dessutom kunna göra olika
satsningar i framtiden krävs det att vi har en
ekonomisk styrka. Vinsten skapar möjligheter.
Inom ramen för årets goda resultat har vi kunnat ta
tag i pensionsproblematiken på ett kraftfullt sätt.
Under ett antal år måste vi sätta av pengar för att i
framtiden klara av både vår verksamhet och våra
pensionsåtaganden. En stabil ekonomi bäddar även
för att vi ska kunna förverkliga
kommunfullmäktiges mål om att sänka skatten de
närmaste åren. Jag är övertygad om att vi ska kunna
klara det utan att försämra kvalitén på vår
verksamhet.
En förbättrad ekonomi är långt ifrån den enda
positiva trenden i vår kommun. På flera andra
områden ser vi klara förbättringar.

En annan glädjande trend är att arbetslösheten
sjunker i Dals-Ed. Vid ingången av 2006 var den
totala arbetslösheten 10,6 % för att nu ha sjunkit till
lite drygt 8 %. Som det ser ut nu tror jag vi har goda
chanser att nå målet på 7 % vid 2007 års slut. Detta
har naturligtvis betydelse för kommunen i sin helhet
men är allra mest viktigt för den enskilde som får
ett jobb att gå till och en egen försörjning.
Från näringslivet får vi just nu många positiva
signaler, det både investeras och nyanställs. Vi har
många duktiga företagare i vår kommun som
producerar varor och tjänster av hög kvalitet. Att slå
vakt om dessa har hög prioritet. Även
nyföretagandet står på topp. Under 2006 startades
ett fyrtiotal nya företag. Kommunen ligger väl till i
svenskt Näringslivs rankning av näringslivsklimatet. Snabb handläggning, nära kontakter
och stort engagemang är ett framgångsrecept.
2006 var det valår och sällan eller aldrig har det väl
varit en sådan aktivitet inför ett val i vår kommun.
Bakgrunden till detta var att vi fick pengar från
justitiedepartementet för att höja valdeltagandet.
Med hjälp av vårt fantastiska föreningsliv
genomfördes många olika aktiviteter och vi
lyckades nå det uppsatta målet. Valdeltagandet
ökade! Ett stort tack till alla som engagerade sig i
detta.
I samband med ett val är det alltid ett antal politiker
som lämnar sina förtroendeuppdrag. Jag vill passa
på och tacka er för det engagemang och den tid ni
lagt ner för Dals-Eds kommuns bästa. Ingen nämnd
och ingen glömd.
Till sist vill jag framföra ett stort tack till
kommunens alla anställda för ert engagemang och
era arbetsinsatser.
Martin Carling
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