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Dags för nästa steg i högskolefrågan
Högskolan Dalarna blir kvar i Borlänge och Falun.
Det är ett glädjande beslut och en seger för regionen.
Nu måste vi ta nästa steg och Borlänge kommun vill därför att regionen, näringslivet och
högskolan samarbetar för att stärka Högskolan Dalarnas uppdrag och utbildningarnas
kvalitet.
Jag har tidigare, tillsammans med Susanne Norberg, kommunstyrelsens ordförande (S) i
Falun, framfört att våra kommuner är villiga att ta ansvar i högskolans utveckling när det
kommer till att stärka samarbetet med det omgivande samhället.
Dalarna har ett brett näringsliv med industri, kommunikation, bygg, transport, handel,
turism, omsorg och sjukvård. Flera av länets kommuner arbetar också aktivt med att
utveckla de kreativa näringarna. Det breda näringslivet och dess höga förändringstakt
kräver ett gott samarbete med utbildning och forskning för att stärka befintliga och utveckla
nya branscher. Flera företagare har möjlighet att anställa kompetent arbetskraft tack vare
Högskolan Dalarna. Inom andra branscher behöver kvaliteten stärkas och därför är det
viktigt att högskolan, näringsliv och offentlig sektor tar ett gemensamt grepp kring
Högskolan Dalarnas utmaningar.
Jag har, i egenskap av kommunstyrelsens ordförande, gett organisationen i Borlänge
kommun i uppdrag att ta fram strategier för hur vi kan stärka vårt samarbete med det
omgivande samhället i allmänhet och med högskolan i synnerhet.
Mitt och Susanne Norgbergs förslag är att Borlänge kommun, Falu kommun, övriga
kommuner i Dalarna, landstinget, Region Dalarna, Högskolan Dalarna och näringslivet
ingår någon form av samhällskontrakt, inspirerat av Mälardalens Högskolas modell.
Mälardalens Högskola ligger både i Eskilstuna och Västerås och samhällskontraktet är ett
avtal om fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget
Sörmland, Landstinget Västmanland och Mälardalens högskola. Syftet är att höja
kompetensnivån i regionen genom bland annat gemensamma forsknings och
utvecklingsprojekt, utbildningar som matchar arbetslivets behov och mötesplatser för
lärande. Samhällskontraktet fokuserar på skola, omsorg, hållbar stadsutveckling och
framtidens arbetskraft för regionens bästa.
Högskolan Dalarna behöver stärka sitt uppdrag, utbildningarnas kvalitet, förbättra sitt rykte
och locka fler studenter med olika bakgrunder.
Borlänge är berett att ta aktiv del i det kommande utvecklingsarbetet.

Ett steg närmre kulturhus i Västra Borlänge

Ett kulturhus på Västra området i Borlänge blir nu verklighet.
Det är ett samarbete mellan Borlänge kommun, Riksorganisationen Folkets Hus och
Parker, föreningen Kulturhuset Västra Borlänge och Tunabyggen.
Parterna har nu skrivit på en avsiktsförklaring och syftet är att fler naturliga mötesplatser
skapas på Tjärna Ängar. Det är viktigt att kommunen skapar förutsättningar för nya
mötesplatser där människor med olika bakgrunder kan mötas. Kulturhuset Västra Borlänge
ska också bidra till att långsiktigt skapa fler jobb.
Folkets Hus och Parker arbetar, inom ramen för utvecklingsprojektet ”Nya Mötesplatser”,
aktivt för att skapa mötesplatser där det i dag saknas i Sverige. Nya medlemmar får stöd i
form av rådgivning, utbildning och mentorskap. Förutsättningen är att det bildas lokala
föreningar som själva driver sina mötesplatser.
Tunabyggens roll är att skapa nya arbetsplatser, arbetstillfällen och mötesplatser på Tjärna
Ängar. Tunabyggen kommer bland annat samarbeta med olika aktörer genom att utveckla
redan befintliga och nya fastigheter som ska göra det möjligt för människor, organisationer
och föreningar att utvecklas, vilket i sin tur skapar fler jobbutsikter.

Borlänge satsar på skolan
Borlänge kommun har satsat mer pengar på skolan de senaste två åren. Även nästa år
fortsätter vår satsning, då vi höjer anslagen med 8 procent jämfört mot i år i syfte att
Borlänges barn och ungdomar ska få en så bra skolgång som möjligt. Vi har fler
utmaningar och arbetar aktivit för att höja resultatet bland våra barn och unga. Vi har höjt
lärarlönerna i syfte att göra läraryrket mer attraktivt och Borlänge kommun ingår i både
Skolverkets matematiklyft och läslyft.

1 037 bostäder på
gång i Borlänge
Ett första spadtag för nya lägenheter togs i
fredags på Meteorgatan på
Jakobsgårdarna. Jag invigde, tillsammans
med representanter för Tunabyggen,
Borlängeoch Skanska, bygget.
Vid 2018 års slut kommer det att ha byggts
1 037 bostäder i vår kommun. Det medför
att den som får ett arbete i Borlänge ska
kunna bo här. Det ska vara möjligt för den
som vill flytta hemifrån att få tag på en
lägenhet, för barnfamiljen att flytta till en
villa och för de äldre att sälja sitt hus för att
flytta in i en hyreslägenhet eller
bostadsrätt.

90 procent i Borlänge arbetar heltid
90 procent i Borlänge kommun arbetar nu heltid och det innebär att kommunen är bland de
bästa i landet på att erbjuda heltidsanställningaR. Kommunens anställda är vår viktigaste
resurs och det är självklart att alla ska ha rätt till heltid. Det är också en jämställdhetsfråga,
då majoriteten av de deltidsarbetande är kvinnor som arbetar inom vård och omsorg. Det
medför ofta sämre arbetsvillkor och en sämre pension. Det har vi nu ändrat på och jag är
stolt över att vi har genomfört den här förändringen efter så här kort tid in i mandatperioden.

Borlänge näst billigaste i Sverige
Borlänge har landets näst billigaste avgifter för sophämtning, vatten och avlopp, el och
uppvärmning för andra året i rad. Enbart Luleå är billigare. Det visar årets Nils
Holgerssonrapport*, som kartlägger taxor och avgifter för ett flerbostadshus i landets
samtliga kommuner.
Rapporten bygger på uppgifter från både kommunala och privata leverantörer av el, värme,
vatten och avfallshantering. För att få siffrorna jämförbara omvandlas de till kostnaden för en
trerummare på 67 kvadratmeter.
Driftkostnaden för en lägenhet i Borlänge är 16 980 kr/år. Snittpriset i riket är 22 428 kr/ år.
Våra närliggande kommuner är betydligt dyrare. Det kostar 6 9 36 kr mer årligen i Gagnef,
6468 kr meri Säter och 4404 kr mer i Falun.
Det är positivt att Borlänge håller så låga priser. Det bidrar till att Borlänge blir en attraktiv
stad att bo i. I den allmänna debatten brukar det ibland framföras att Borlänge kommun har
hög skatt. Men det måste också ställas i relation till att kommunen har låga avgifter.
Borlänge har också den lägsta elnätsavgiften i landet.
Nils Holgerssonrapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika
kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.
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