December 2015
Välkomna till årets sista nyhetsbrev!
Den här gången får ni ta del av flera nyheter där Borlänge ligger i framkant, men
också några av våra utmaningar.

Sveriges näst lägsta avgifter
Borlänge har landets näst billigaste avgifter
för el, värme, avfall och vatten. 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. Mellan
den dyraste och billigaste kommunen skiljer
det 11 800 kronor per år. Snittkostnaden för
en lägenhet är 1 800 kr/månad ink. moms. I
Borlänge är kostnaden 1 325 kronor. Det är
betydligt lägre än hos grannkommunerna,
där en lägenhet kan kosta 600 kr mer i
månaden. I Gagnef är priset 1 934
kr/månad, i Säter 1 876 kr/månad och i
Falun 1 728 kr/månad.
Borlänge hamnar också på en andraplats
när det gäller lägst prisutveckling bland
kommunerna de senaste 20 åren. Borlänges
prisutvecklig ligger på 27 procent, att
jämföra med den kommun som hade den
högsta prisutveckligen under samma år, 114
procent.
* I organisationen bakom Nils Holgerssonundersökningen ingår Hyresgästföreningen,
Fastighetsägarna, HSB, Sabo och Riksbyggen.

Borlänge Energi får miljöpris

Borlänge Energi kammade hem priset för
"Årets Miljöinitiativ " på Miljögalan i
Göteborg med "Fågelmyra on tour" som är
en turné under ett par vår- och höstveckor
där återvinningscentralen med olika
containrar besöker ett flertal platser i
kommunen för att samla in material. Med
på turnén fanns också Ta till vara-projektet
för att samla in saker som går att
återanvända. Borlängeborna har uppskattat
besöken. Motiveringen lyder: "Årets
vinnare har på ett kreativt och nydanande
sätt skapat ett unikt koncept som vänt på
alla begrepp, är relationsskapande och inte
bara ökar förståelsen för avfallshantering
utan aktivt bidrar till en bättre miljö. Det
unika för årets vinnare är att man söker
upp avfallet på plats och låter
återvinningscentralen komma till kunden."
Priset delas ut av tidsskriften Recycling och
Miljöteknik. Abdi Nur och Lena Folkerud tog emot
priset av Ingvar Oldsberg.

Heltid en rättighet
87 procent i Borlänge kommun arbetar nu
heltid och det innebär att kommunen är
bland de bästa i landet på att erbjuda
heltidanställningar. I juni 2014 fattades
beslut om införandet av heltid som rättighet
och som ett första steg har anställda inom
Kommunals och Visions avtalsområden fått
erbjudandet. Det har resulterat i att 87
procent i Borlänge kommun arbetar heltid.
Borlänge kommun var redan 2014 bland de
11 bästa procenten i landet när det kommer
till andelen medarbetare som arbetar heltid,
då 83 procent var heltidsanställda. Nu
påbörjas arbetet med att låta resterande
medarbetare i kommunen ta del av samma
erbjudande.

Borlänge satsar mest i landet
Borlänge är den kommun i landet som
satsar mest på att få människor i arbete. Det
visar en rapport från Sveriges kommuner
och landsting, SKL, som jämfört vilka
resurser kommunerna lade på
arbetsmarknadsåtgärder förra året.
Jämförelsen visar att landets kommuner
lägger mellan 0 och 1 325 kronor per
invånare på arbetsmarknadsåtgärder.
Borlänge ligger i topp på 1 325 kr.
Genomsnittet är 423 kronor netto per
invånare i Sverige.
Borlänge satsar främst på att erbjuda
individer som har försörjningsstöd
nystartsjobb och kommunens offensiva
arbete har resulterat i att Borlänge nu har
det lägsta antalet hushåll med
försörjningsstöd sedan 2012. 446 personer
har haft nystartsjobb mellan 2011 och 2014.
Om de istället hade fått försörjningsstöd

hade det inneburit kostnader på ca 42
miljoner kronor för kommunen.

Flyktingsituationen

Borlänge kommun har sedan några veckor
tillbaka ett evakueringsboende eftersom
Migrationsverket inte har tillräckligt med
egna asylboenden. På evakueringsboendet
finns plats för 40 personer som ska vistas
där en kortare period i väntan på ett
permanent asylboende. Evakueringsboendet
bemannas av såväl kommunanställda som
volontärer. Läs mer på www.borlange.se

Pris för förebyggande insats
mot alkohol och narkotika
Borlänge får pris för årets förebyggande
insats av Centralförbundet för Alkohol- och
narkotikaupplysning, CAN. Kommunen
har sedan 2013 ANDT på schemat för att
stärka undervisningen om alkohol,
narkotika, dopning och tobak på högstadiet.
Motiveringen lyder:
”Ett antal drivna pedagoger har
identifierat och fyllt en lucka, som inte
täppts till på nationell nivå. De har arbetat
fram ett metodmaterial som fokuserar på
att höja förmågan hos elever när det gäller
källkritik och ANDT. Materialet följer
tydligt läroplanens mål och tränar de
förmågor som Skolverket pekat ut som
viktiga. Även andra kommuner och skolor
har inspirerats att använda
metodmaterialet."

Jag vill träffa er
Jag vill träffa så många Borlängebor som
möjligt. Det är viktigt för mig att lyssna och
prata med folk. Samla gärna ihop ett gäng
så ses vi på ett kafé, på jobbet eller kanske i
föreningen över en fika. Vi kan prata om
frågor som engagerar er eller allmänt
diskutera Borlänges framtid. Mejla mig!

GOD JUL OCH

Nästa nyhetsbrev

Med vänlig hälsning,

GOTT NYTT ÅR!
Jag vill passa på att önska alla er
Borlängebor en riktig god jul och ett gott
nytt år.

Nästa nyhetsbrev kommer i mitten av
januari. Då kommer ni att få en summering
av året som gått och även ta del av vilka
utmaningar som Borlänge kommun står
inför under 2016.
Jan Bohman
www.borlange.se/janbohman
jan.bohman@borlange.se

