Välkommen!
Nyhetsbrev september 2015
Varje månad kommer jag – i egenskap av kommunstyrelsens ordförande – att skicka ut ett
nyhetsbrev om vad som är på gång i Borlänge – Sveriges trevligaste stad.

Det byggs i Borlänge
Borlänge behöver fler bostäder och en av
våra målsättningar är att bygga 1 000 nya
bostäder, både hyresrätter, bostadsrätter och
egnahem under mandatperioden. Vi är
redan en bit på väg: Tunabyggen bygger 26
nya lägenheter i Kvarnsveden och Boro
Väst har bygglov för 60 lägenheter i Gylle.
Kommunen för diskussioner med Peab och
Tunabyggen om fler bostäder på Maximparkeringen och Läroverkesvallen. För att
lyckas med vårt mål krävs aktiv handling
och vi har hittills haft möten med 50
bygginvesterare.

Heltid – en rättighet
83 procent av medarbetarna i kommunen är
heltidsanställda. Det innebär att Borlänge är
bland de 11 procent i landet som är bäst på
att erbjuda heltider. Men vi nöjer oss inte,
utan vill att heltid ska vara en rättighet –
deltid en möjlighet – och alla våra anställda
har nu fått erbjudande om att arbeta heltid.

118 miljoner extra till skolan
I år har vi satsat 118 miljoner kronor extra
på skolan för att höja kvalitéen. Det är
viktigt att våra barn och unga får en bra
start och rustas för framtiden. Skolan står
inför många utmaningar, bland annat råder
brist på förskollärare och lärare i stora delar
av landet.

Jobbsatsning minskar
försörjningsstödet
Kostnaderna för försörjningsstödet sjunker
och antalet hushåll som får försörjningsstöd är det lägsta sedan 2012. Det beror
bl.a. på att kommunen erbjudit ett antal
personer med försörjningsstöd nystartsjobb
i den egna verksamheten under ett år.
Personerna får på så vis in en fot på
arbetsmarknaden. Av de 160 som avslutat
sitt nystartsjobb vid årsskiftet har 131
personer följts upp och av dem är 95
procent självförsörjande, varav 24 procent
har gått till jobb och 63 procent uppbär akassa. Övriga studerar eller deltar i en
arbetsmarknadsåtgärd. 4 procent av de 131
personerna är fortsatt beroende av
försörjningsstöd. Läs mer:
http://www.dt.se/dalarna/borlange/nys
tartsjobben-minskar-bidragen

Borlänge växer
Borlänge växer och har nu en befolkning på
50 972 invånare. 257 personer har flyttat hit
under det första halvåret.
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