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Minnesanteckningar från kommunbygderåd

Tid:

Onsdagen den 11 mars 2020 kl: 18.00

Plats:

Tuna-Hästbergs bystuga, Laxsjövägen 35

Parter

Borlänge kommun
Karin Örjes, vice ordförande i kommunstyrelsen
Ahmed Ibrahim, samhällsplanerare
Sofia Larson, biolog

Gimsbärke-Duvnäs Bygdegård
Dalsjö byförening
Rämshyttansvävstuga
Idkerbergets MK
Tuna-Hästberg hembygdsförening
Lindans bystuga
Upplägg
18. 00 Upprop/Presentation
18:15 Information 2019
18:20 Presentation av förslag till friluftsprogram
19:00 Fika
19:15 Inspel till utredning om föreningsstöd
19:40 Aktuellt – laget runt & Övriga frågor
- Intresseanmälan
20:00 Avslut
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Upprop/presentation
-

Karin hälsar samtliga välkomna till nya kommunbygderådet och går igenom
dagordningen. Borlänge energi lämnade återbud och kunde inte delta på kvällens
möte
Laget runt där närvarande presenterar sig och vilken förening de tillhör

Vid tidigare kommunbygderåd diskuterades svårigheter med återkopplingen från
kommunen. Karin berättar att man håller på att göra en utredning inom kommunen om
frågan gällande systemet som används vid ärendehantering m.m.
Frågan ställs om hur kommunen tänker med fiberutbyggnad i kommunen och att det inte
pågår några planer i Tuna-Hästberg och Gimsbärke? Det framfördes även från deltagande
att det är tråkigt att Borlänge energi inte hade möjlighet att skicka ut någon för att berätta
om fiberutbyggnad. Karin berättar att fiberutbyggnad är ett viktigt område för landsbygden
och att man avser planera in ett nytt tillfälle där Borlänge energi närvarar.

Information 2019
Ahmed går igenom information som avser året 2019 och går igenom
befolkningsutvecklingen i de olika stadsdelarna och i landsbygden. Invånarantalet uppgick
den 31 december 2019 till 52 590 i kommunen och antal färdigställda bostäder för året blev
cirka 200.
Händelser av betydelse under 2019

•
•
•
•
•

Tio stycken detaljplaner har antagits, varav två har överklagats
Ny detaljplanprocess har kommit igång för Mats Knuts
Påbörjandet av ett större bostadsprojekt i nya stadsdelen Jakobsdalen
Arbetet med kvalitetsprogram för Jakobsdalen har påbörjats
Inhämtning av kunskap och synpunkter inför fördjupade översiktsplanen för Runn
har pågått

Totalt har fyra bygdemedelsansökningar inkommit under året och summan av ansökta
beloppen är drygt 291 000 kr. De sökande föreningar är Övre Vallsans Sportstugeförening,
Stora Tuna IK Skidklubb, Tuna-Hästbergs Hembygdsförening och Stiftelsen Tunabygdens
scoutstuga i Uvberget.

Presentation av förslag till friluftsprogram
Sofia berättar att man fått uppdrag från KSAU 2018 att ta fram ett friluftsprogram för
kommunen, och behovet är konstaterat i översiktsplanen. Tanken är att både Borlänge och
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Falu kommun ska ta fram varsin. Programmet avser att tydliggöra kommunens mål och
ambitioner för friluftslivet. I kartläggning av friluftsområden hölls möten med Borlänge bor i
olika delar av kommunen för att få en heltäckande bild. Sofia berättar att man fann mycket
i kartläggningen, men att det finns en del platser som finnas kvar och är ett levande
material och man tar gärna emot tips. Friluftsliv är en del av samhällsplaneringen och
naturen är en viktig arena för att främja god och jämlik hälsa genom fysisk aktivitet och
rekreation. Syftet med friluftsprogrammet är att kunna jobba vidare i en tvärsektoriell
arbetsgrupp som samordnar och driver kommunens arbete framåt. För att hjälpa
kommunen i rätt riktning med avseende friluftslivet har man satt 5 strategier.






Tillgänglighet för alla
Utveckla attraktiv natur för friluftsliv
Kommunicera Borlänge natur- och friluftsvärden
Involvera, engagera och samverka med andra aktörer inom friluftsliv
Använda naturen för lärande och god hälsa

Vidare berättar Sofia att kommunen är med i projekt som avser för att lyfta vandringsleder i
Dalarna. Arbete pågår med inventera och se över vilka leder som finns och går att utveckla
för att besökare och Borlänge bor ska utnyttja den. Exempel från annan kommun tas upp
där föreningarna i byarna arbetar med att rusta upp lederna med skyltar m.m. och kan
ansöka bidrag för detta. Diskussion om det kan vara aktuellt och om de finns intresse bland
närvarande föreningar att delta på något liknande i kommunen.

Inspel till utredning om föreningsstöd
Karin berättar att omfattningen för föreningsstödet idag är 22 miljoner i bidrag och de
pågår en utredning om nya former för föreningsstöd och föreningssamverkan. Man håller
på att se över bland annat beslutsunderlaget som avser riktlinjer för bidrag och uppdrag
och hur man ska arbeta med kontroll av dessa. Rutin/årshjul som visar hur civilsamhället
och föreningar kan söka bidrag och uppdrag och en översyn av vilka andra möjligheter till
stöd/uppdrag föreningar i kommunen kan få.
Följande frågeställningar ställdes till närvarande:
•
•
•

Vad tycker ni är viktiga utgångspunkter i kommunens bidragsgivning till föreningar?
Vilka krav tycker ni är rimliga att ställa på en förening som får kommunala bidrag?
Ser ni exempel på uppdrag som kommunen skulle kunna ge till föreningar?

Diskussion om att de ibland inte handlar enbart om de ekonomiska utan om svårigheter
med att hitta arbetskraft. Med åren som gått har det handlar om hur man får saker att rulla
vidare och att det är allt färre som vill på ta sig uppdrag. Historiskt sett har det funnits ett
driv som tyvärr saknas idag, incitamenten att vara aktiv är inte lika stora. Att ha avlönad
person är en utdragen process, ett flertal föreningar nämner svårigheter med att få tag på
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kassörer och uthyrare. Serviceutbudet på landsbygden har minskat med tiden. Medskick
och inspel till kommunen från närvarande är att se över om det finns möjlighet att skapa en
tjänst som kassör hos kommunen som kan hjälpa de olika föreningarna. Samt att se över
fördelningen av bidragen och fördela utifrån område t.ex. idrott & landsbygd.

Postadress
SE-781 81 Borlänge
Besöksadress
Röda vägen 50

Telefon
0243-740 00 (vxl)
Fax
0243-745 50

E-post
kommun@borlange.se
borlange.se

