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Almedalsveckan – viktig för
Borlänge

Almedalsveckan är viktig för Borlänges
utveckling. Från Borlänge kommun har 22
personer deltagit. Från socialdemokraterna i
Borlänge deltog jag, Mari Jonsson, barnoch bildningsnämndens ordförande och
kommunalråd (S), Kenneth Persson,
arbetarmarknads – och socialnämndens
ordförande (S) och från våra
samarbetspartier deltog Leif Lindström (V),
Sven Fernlund (MP) och Nicole Skoglund
(OFA) Övriga medverkande är tjänstemän
och två politiker från oppositionen.
Deltagarna har stannat mellan en och fem
nätter. Under veckan har jag haft 35 möten
med alltifrån ministrar till byggbolag och
andra strategiskt viktiga personer. Vi tre skommunalråd har deltagit i paneldebatter
för att sprida Borlänge kommuns goda
arbete. Borlänge kommun arrangerade
också, tillsammans med Falköping,
Lindesberg och Nässjö kommuner en
seminariedag på temat ”Vem f-n tar ansvar
för tillväxten?”

Borlänge vill bli pilotkommun för
regeringssatsningar

På
bilden: Lena Micko, ordförande SKL, Leif Lindström (v),
kommunalråd Borlänge kommun och jag.

Borlänge satsar mest i landet på
arbetsmarknadsåtgärder, satsar pengar på
skola och omsorg, har skapat
förutsättningar för att över tusen bostäder
ska byggas fram till 2019 och har en
ökande befolkning. Det kräver ett medvetet
arbete och Borlänge kommun vill stärka
arbetet ytterligare genom att bli
pilotkommun för regeringssatsningar.
Borlänge ingår tillsammans med Falköping,
Lindesberg och Nässjö, i nätverket ”Vem fn tar ansvar”. Syftet med nätverket är att
utbyta idéer och erfarenheter inom arbete,
bostäder, utbildning och skola. Våra
kommuner fick ta emot många flyktingar
under kort tid och det har krävt ett
nytänkande för att hantera skolan,
tillgången på bostäder och möjligheten till
arbete.

Våra erfarenheter har gjort att vi gärna vill
vara pilotkommuner för idéer som
regeringen vill testa. Vi vill bland annat att
våra kommuner ska få möjlighet att skapa
regionala och lokala utbildningar utifrån
den lokala och regionala arbetsmarknadens
behov. Under Almedalsveckan träffade
nätverket flera strategiskt viktiga personer:
Lena Micko, ordförande SKL, Sven-Erik
Österberg, landshövding i Norrbotten,
Raimo Pärssinen, ordförande i riksdagens
arbetsutskott, Mathias Wahlsten, chef
integration och etablering Arbetsförmedlingen, Helene Öberg, statssekreterare utbildningsdepartementet och
Robert Mörtvik, statssekreterare
utbildningsdepartementet, i syfte att
framföra våra idéer.
Mötena har bland annat lett till att SKL
inom kort vill ha in konkreta förslag på hur
våra fyra kommuner i nätverket kan bidra
till inom utbildning och skola. Syftet är att
lämna in ett konkret förslag till regeringen
för att ytterligare stärka möjligheterna för
arbetslösa ungdomar i 16-25 års åldern.
Sveriges största sommar skola
- finns i Borlänge
Sommarskolan i Borlänge är – med sina
800 elever - Sveriges största.
Den består till hälften av studier och övrig
tid ges till sysselsättning som olika slags
idrottsaktiviteter.
Sommarskolan var ett av temana för
nätverkets ”Vem f-n” seminarium som
Borlänge kommun arrangerar tillsammans

med Falköping, Lindesberg och Nässjö
inom ramen för nätverket vem f-n.

Kenneth Persson, arbetsmarknads – och
socialnämndens ordförande (S), Mari
Jonsson, barn- och bildningsnämndens
ordförande (S) och Ulric Bergman (M)
deltog i paneldebatten.
Alla var överens om att sommarskolan är
viktig för Borlänge, då den ger barn och
unga möjligheten att studera på ett
annorlunda sätt. Mari Jonsson passar i
debatten också på att lyfter fram goda
exempel från den ordinarie skolan och hon
pratar om blåklädesmatten på
Hushagsgymnasiet i Borlänge, där eleverna
får lära sig att tillämpa matten direkt i de
praktiska övningarna, som ett bra exempel
på hur den ordinarie skolan förenar
teoretiska och praktiska ämnen.
Eleverna som anmält sig till Sommarskolan
i Borlänge får läsa matematik, svenska och
engelska på förmiddagen. Genom
aktiviteter på eftermiddagarna kommer
eleverna i kontakt med de flesta kultur- och
idrottsföreningar som finns i Borlänge. I år

kan eleverna t.ex. prova dans, judo, fotboll
och fiske. Sommarskolan är frivillig,
eleverna väljer hur många veckor de vill gå,
och den är uppdelad i ett högstadium och
ett mellanstadium med max 20 elever i
varje klass. Mixen av lärare, feriearbetare,
resurspersonal och ledare, är dynamisk och
uppskattad eftersom de representerar flera
språk, mångfald och jämställdhet.
Sommarskolan är ett samarbetsprojekt
mellan Borlänge kommun och projektet
”Borlänge möjligheternas stad” som drivs
av Borlänge bandyklubb med medel från
Allmänna Arvsfonden.

För Borlänge kommuns del är det viktigt att
driva frågan om den råvarubaserade
industrins framtid, eftersom den möter stora
utmaningar på en allt mer konkurrensutsatt
global marknad. Det kräver akuta såväl som
långsiktiga åtgärder. På torsdagen
medverkade jag i en debatt som
arrangerades av nätverket för starka
industrikommuner, som består av ett 20-tal
kommuner utanför storstäderna. För oss
som kommuner är det viktigt att skapa
förutsättningar för industrin att utvecklas i
våra kommuner. Nätverket förespråkar flera
saker som går hand i hand med regeringens
nyindustrialiseringsstrategin och menar att
staten behöver satsa på följande:

Industrin på agendan i Almedalen

1. Undersöka industrins grundläggande
förutsättningar för överlevnad.
2. Smart specialisering
Smart specialisering skapas genom
samarbete mellan olika aktörer, t.ex. genom
ett gott samarbete mellan högskolor och
näringsliv.
3. Kompetensförsörjning.
För att tillfredsställa den framtida
kompetensförsörjningen inom landet krävs
ett samarbete mellan politik och näringsliv.
Industrin behöver ingenjörskompetens,
4. Stärka de regionala högskolornas
samarbete med industrin
Sverige ska vara ledande i forskning inom
områden som bidrar till att stärka den
industriella produktionen av varor och
tjänster i Sverige. De regionala
högskolornas har ett viktigt uppdrag i att
förstärka och utveckla utbildning, forskning
och samarbetet mellan näringsliv, akademi
och offentlig sektor.
5. Infrastruktursatsningar
En god infrastruktur är en förutsättning för
att våra industrier ska kunna konkurrera på
marknaden, både godstrafik och

Industrin står för 77 procent av Sveriges
export, den råvarubaserade spetsindustrin
sysselsätter en miljon människor, och är en
motor för svensk välfärd.
Industrin är också en viktig fråga för
Sveriges framtid och stod på agendan under
Almedalsveckan.
På tisdagen inledde jag seminariet ”Made in
Heartland Sweden: Avgörande läge för
exportindustrin utanför storstäderna?” som
arrangerades av Region Dalarna.

persontrafik i syfte att trygga exporten och
den framtida kompetensförsörjningen.
6. En god energipolitik
Den råvarubaserade spetsindustrin kräver
mer energi än andra industrier. Därför
måste det finnas tillgång till elenergi i
tillräcklig mängd och till ett pris som är
konkurrenskraftigt mot resten av världen.
Den råvarubaserade spetsindustrin är i
behov av en långsiktig energipolitik som
ger färdriktning samt klara och hållbara
spelregler förframtiden.
7. Underleverantörernas förutsättningar
Regeringen behöver undersöka vilka
förutsättningar som underleverantörer till
stora industrier behöver för att utvecklas.
Detta är i sin tur en förutsättning för de
stora företagen ska kunna klara sig på en
konkurrensutsatt marknad. Resurser till
detta behöver prioriteras.

Vill du veta mer?
Läs Borlänge kommuns blogg om
Almedalen:
http://www.borlange.se/almedalen
eller besök min blogg:

www.borlange.se/janbohman
Trevlig sommar!

Med vänlig hälsning,

Jag lyfte fram delar av detta under de båda
seminarierna.
Flera seminarier

www.borlange.se/janbohman
Jag medverkade också i seminarier om
Borlänges arbete mot våldsbejakande
extremism, om hur en eventuell framtida
storregion påverkar människors identitet
och inledde ett seminarium om musiklivet.
Kenneth Persson deltog också i ett
seminarium om Borlänges arbete mot
våldsbejakande extremism.

jan.bohman@borlange.se

