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Tipsa en vän om mitt nyhetsbrev Länk till webbversion

Högskolan Dalarna kvar i Borlänge och Falun
Låt oss en gång för alla konstatera att det är bra för högskolan, regionen, företagen och
kommunerna att högskolan finns på två orter. Med två starka städer i ryggen kommer
förutsättningarna vara goda för att ta ett gemensamt grepp om högskolans framtida
utveckling. Varken i Regeringsuppdragen eller i synpunkter från fleralet dalakommuner,
Region Dalarna eller Landstinget Dalarna ges ett stöd för en flytt av verksamheten från
Borlänge.
Högskolan Dalarna är en mycket viktigt aktör för Dalarnas framtid. Kraften måste läggas på
att utveckla högskolan i nära samspel med det omgivande samhället. Regionens aktörer är
beredda att ta en mycket aktiv del i ett gemensamt utvecklingsarbete grundat på en
gemensam analys. Det är därför med stor oro vi ser att Högskolan Dalarna är på väg att
fatta ett beslut om en specifik åtgärd som antas lösa högskolans utmaningar – och det
innan andra alternativ har bedömts, analyserats eller diskuterats. Högskolans framtid kan
inte avgöras ur ett strikt högskoleinternt perspektiv. Det är viktigt att lyfta blicken och fatta
beslutet utifrån ett brett samhällsperspektiv.
Regionen har ett brett näringsliv men förändringstakten är hög och det kräver ett gott
samarbete med utbildning och forskning för att stärka beftintliga och utveckla nya
branscher.
Dalarna Science Park i Borlänge är en viktig aktör i detta – där näringsliv, högskolans
utbildningar och forskning utgör ett kraftfullt kunskapsnav i samverkan med andra regionala
aktörer. En flytt av högskolan skulle påverka Dalarna Science Parks arbete. Flera
kommuner, samarbetar med Borlänge kring industrins framtida behov och menar att en flytt
av högskolan till Falun medför att den naturliga kopplingen mellan industrikommunerna
och akademin försämras.
Högskolans utredningar visar också att de negativa konsekvenserna för Borlänge är större
än fördelarna för Falun vid en flytt. Det är särskilt allvarligt utifrån att Falun och Borlänge i
Region Dalarnas Dalastrategi utpekas som länets tillväxtmotorer. Länet har inte råd att
motorn börjar hacka eller gå på halvfart.

Stärkt ekonomi i Borlänge kommun
Borlänge kommuns ekonomiska resultat för 2016 beräknas till plus 46,2 miljoner kronor.
Även delårsbokslutet för årets första åtta månader visar ett överskott, plus 127,2 mkr. Det
innebär att de finansiella målen uppfylls under 2016.
De politiska nämnderna och de tjänstemannstyrda verksamheterna har arbetat
systematiskt för att komma i balans och nu börjar kommunen se resultat. Vi har genomfört

viktiga förändringar och effektiviseringar som långsiktigt ska ge oss bättre förutsättningar.
Det har medfört ett positivit resultat.
Delårsresultatet visar ett överskott på plus 127,2 mkr och prognosen för helåret visar ett
resultat på plus 46,2 miljoner kronor (26,2 mkr över det budgeterade helårsresultatet). I
delårsresultatet (perioden januariaugusti) ingår ett överskott för driftverksamheten på totalt
114,3 miljoner kronor (budget 19,1 mnkr), prognosen för driften för året är minus 4 miljoner
kronor.
Efter årets första åtta månader är det främst omsorg, arbetsmarknads och social
verksamhet som visar underskott. Omsorgsnämnden har ett minus på 17,7 mkr, vilket är en
stor förbättring mot föregående år.
Omsorgsnämnden har utfört omfattande insatser för att minska kostnaderna och samtidigt
höja kvaliteten i verksamheten.

Regeringen presenterade höstbudget på
Framtidmuseet i Borlänge
Borlänge kommun får 53,8 miljoner kronor från staten.
Det stod klart när regeringen presenterade höstbudgeten på Framtidsmuseet.
Pengarna är en del av regeringens välfärdsmiljarder.
Borlänge kommun kan, tack vare det extra tillskottet, fortsätta att satsa på välfärden. I den
kommunala budgeten har skola och omsorg prioriteterats för 2016 och 2017. Vi kommer
bland annat också att satsa mer på yrkesutbildningar för att få fler i arbete.

Borlänge höjer lärarlöner
Borlänge höjer lärarnas löner. Lärarna har de senaste två åren fått lönelyft motsvarande 6,5
procent. Medianlönen för en grundskolelärare i Borlänge idag är 27 750 kronor i månaden i
de lägre stadierna och 30 550 kr i månaden för de högre stadierna. För gymnasielärarna är
medianlönen ca 32 700 kr i månaden.
Satsningen på lärarlönerna är ett led i att utveckla skolan i Borlänge kommun. Totalt har
kommunen ökat skolans budget med 160 miljoner kronor de två senaste åren. Kommunen
höjer lärarlönerna för att göra läraryrket mer attraktivt och för att utveckla skolan. Därför får
skolan också mer pengar i budgeten. Det nya avtalet innebär att lärare i Borlänge kommun
får fyra procents löneökning, rektorer tre procent och förskolelärare och fritidsledare tre
procent. Då det är en genomsnittlig ökning så innebär det att en del får mer och andra
mindre.
Borlänge kommun hade tidigare en ingångslön på 26 100 kronor för lärare. Det fick
konskevensen att lärare med längre erfarenhet kunde halka efter i löneutvecklingen. Det
glappet har nu rättats till och ingångslönen är borttagen för att undvika liknande glapp i
framtiden.
Fler förbättringar väntar lärarna framöver. Det statliga lärarlönelyftet är en satsning som
innebär att ytterligare löneökningar till särskilt kvalificerade lärare, förskollärare och

fritidspedagoger kan prioriteras. Kommunen får 15,7 miljoner kronor från staten för att höja
lönerna och syftet är att öka läraryrkets attraktionskraft och därigenom förbättra resultaten i
skolan.

Välkommen på möte om framtidens regionbildning
När: Torsdagen 29 september kl 1718.30
Var: Borlänge Bibliotek

Dalarna föreslås ingå i Region Svealand och Svealands län tillsammans med Gävleborg,
Uppsala län, Västmanland, Södermanland och Örebro län. Det kan verklighet 2019.
Borlänge kommun bjuder därför in er Borlängebor till ett öppet informationsmöte om
regionfrågan. Göran Carlsson, projektledare regionbildning, Region Dalarna, informerar
om grundtanken med den nya regionbildningen och den pågående processen. Det finns
naturligtvis möjlighet att ställa frågor och komma med synpunkter.
Det är viktigt att den nya regionbildningen skapar förutsättningar för att en god utveckling för
bland annat jobb, företagande, infrastruktur, sjukvård och kultur. Sverige är i behov av en ny
samhällsorganisation och det nuvarande förslaget speglar bättre människors
rörelsemönster och det samhälle som vi har i dag med större arbetsmarkandsregioner och
människor som pendlar allt längre till sina arbeten. Företagen är beroende av en god
infrastruktur för att kunna växa. Den tilltänkta Svealandsregionen har många
industrikommuner och en regionbildning kan bidra till att lyfta industrins villkor och
utmaningar, stärka forskning, innovation och transportutmaningar. Bergslagsbanan går till
exempel genom Gävleborg, Dalarna, Örebro och Värmland. Längs den sträckan finns ett
flertal företag som är gravt järnvägsberoende. Dalabanan är ytterligare ett exempel på ett
kommunikationsstråk som går genom flera län i den tilltänkta regionen och som är viktig för
näringslivets kompetensförsörjning, regionens turismnäring och studeranden.
Den nya regionbildningen medför också att kollektivtrafiken kan organiseras annorlunda
och de gamla gränserna kan tänkas bort. En samordning av tåg och busstrafik och
samordnade taxor över dagens länsgränser stärker kollektivtrafikens konkurrenskraft.
Kultur och fritidslivet är viktigt för den lokala identiteten och Dalarna har en bred tradition av
utövande inom musik, film och spelutveckling på alla nivåer. Den nya regionbildningen
måste stärka förutsättningarna för en fortsatt utveckling av det lokala kulturlivet, de lokala
platsernas attraktivitet och identitet. Det gynnar också den nya regionen.
Varmt välkomna!

Nytt ridhus i
Borlänge
Ett nytt ridhus ska byggas i Borlänge.
Det har kommunfullmäktige beslutat.
Ridhuset beräknas vara klart 2017.
Borlänge kommun ska ha en mångfald av
kultur och fritidsmöjligheter för barn och
ungdomar. Vi är stolta över att snart
uppfylla vårt löfte om ett ridhus.
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