Välkomna till mitt nyhetsbrev
Maj 2016
Sommaren närmar sig med stormsteg och Borlänge arbetar bland annat aktivt med att reda
ut situationen på Tjärna Ängar och med budgeten för 2017.
Tipsa en vän om mitt nyhetsbrev Länk till webbversion

Situationen på Tjärna Ängar
Borlänge kommun ser allvarligt på situationen på Tjärna Ängar. Brottsliga handlingar ska
alltid fördömas  att kasta sten och bränna bilar är inte acceptabelt. Därför är det viktigt att
polisen finns i området. Men det är också vårt politiska ansvar att göra skillnad och att bidra
till att ett tryggt Borlänge. I den dialogen behöver vi vara raka och ärliga. Vi behöver beskriva
verkligheten som den är för att skapa det samhälle som vi vill ha. Det kräver både akuta
åtgärder och ett långsiktigt förebyggande arbete
Borlänge kommun utför ett flertal insatser:
Kommunen har ett medborgarcenter i Hemköps och Tunabyggens lokaler på Tjärna Ängar,
där Borlängebor får hjälp med att t.ex. översätta myndigheternas handlingar, förstå
pensionssystem och fylla i blanketter och ansökningar.
Områdespolis finns på Tjärna Ängar varje tisdag. Syftet är att etablera en relation mellan
polisen och de boende i området. Det är en del av kommunens och polisens
gemensamma medborgarlöfte om att stärka närvaron på Tjärna Ängar. Vi ser också
behovet av en ökad polisiär närvaro.
Borlänge kommun prioriterar att snabbt få människor i utbildning och arbete. Det är nyckeln
in i samhället. Borlänge kommun satsar mest i landet på arbetsmarknadsåtgärder, vi
erbjuder nystartsjobb i dem för försörjningsstödet. Det har lett till att kommunen har det
lägsta försörjningsstödet sedan 2012. När de vuxna kommer i arbetet får också barnen
bättre förutsättningar.
Borlänge har Sveriges största sommarskola, där 650 barn deltog förra året. Eleverna
erbjuds att studera matematik, svenska och engelska på förmiddagen och att delta i
aktiviteter som dans, judo, fotboll och fiske på eftermiddagarna. Det gör att ungdomarna får
ett meningsfullt sommarlov.
Vårt politiska ansvar är också att bygga broar mellan olika stadsdelar och skapa möten
mellan Borlängebor med olika bakgrunder. Därför satsar vi på att bygga ut parker och
grönområden, att se till att det byggs både hyresrätter, bostadsrätter och villor och att rusta
upp befintliga byggnader.
Under de kommande fem år kommer Tunabyggen att renovera för ca 700 miljoner kronor,
varav 60 miljoner per år är riktade till Tjärna Ängar. Tunabyggen engagerar sig också i olika
former av arbetsskapande projekt och aktiviteter. I dag har Tunabyggen skapat
sysselsättning för ca 50 personer. Det är olika former av arbetsprojekt riktade till personer
som står långt ifrån arbetsmarknaden. Tunabyggen sponsrar också en rad olika föreningar.
Som motprestation ställer bolaget krav på aktiviteter i de områden där bolaget har bostäder.
I sommar är varje vecka från vecka 25 till och med v 32 fylld av aktiviteter.

En ansvarsfull budget
Skola och omsorg får mest pengar i vårt förslag till budget 2017. Driftsbudgeten ökar med
cirka 150 miljoner kronor jämfört med 2016 års ramar. Det är en ansvarsfull budget med
tydliga satsningar på välfärden.
Den rödgröna majoriteten skapar också bättre förutsättningar för nämnderna att hantera
oförutsedda utgifter och att kunna hålla budgeten. Under nästa år investeras cirka 320
miljoner kronor och fram till 2020 investeras 1,4 miljarder kronor. Pengarna satsas främst
på nya förskolor och grundskolor, men även på infrastruktursatsningar som gör det möjligt
att bygga minst 1 037 bostäder i Borlänge före mandatperiodens slut. Vi vill skapa stora
grön och parkområden som Borlängeborna kan nyttja och vi vill även bygga bort
segregationen.
Den ökade driftbudgeten och satsningar på investeringar är möjliga tack vare ökade
skatteintäkter och statsbidrag. Det förutsätter också ett driftresultat i balans och att årets
resultat blir 52 miljoner kronor. Förslaget innebär ett fortsatt arbete med effektiviseringar.
Skattesatsen är oförändrad. De ekonomiska ramarna för 2017 beslutas av
kommunfullmäktige i juni. I december tas sedan det slutgiltiga beslutet om budgeten för
2017.

Stor satsning på Maserhallen
Maserhallen rustas, en ny rehabiliteringsbassäng byggs och Tunets bad stänger. Det har
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat.
Kommunen satsar 32 miljoner kronor de kommande tre åren på att rusta Maserhallen. 48
miljoner kronor investeras också i en multifunktionsbassäng som främst ska användas för
rehabilitering, simundervisning och träning. Genom en höj och sänkbar botten anpassas
den till olika behov. Den ska stå klar 2019.
Kommunstyrelsens arbetstutskott har också beslutat att stänga Tunets bad, eftersom det
har stora brister, även om omfattande underhållsinsatser skulle utföras. Tunets bad
kommer att hållas öppet så länge som möjligt, dock längst till den 1 juni 2019. Det kan
också bli tidigare om oförutsedda underhållsbehov uppstår.
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