
 

Minnesanteckningar från kommunbygderådet 2014-01-29 

Plats: Södertuna bygdegård 

Närvarande: Erik Sköldebrand, Ornäs, Tony Johansson och Bengt Wigander, Lindan, Mats 

Jansson, Rämshyttan, Åke Örjes, Norr Amsberg, Christer Sandberg och Anita Bergman, 

Milsbo, Gunvor Lindås, Södertuna samt Unni Öhman, Borlänge kommun. Gäst del av tiden 

Steve Johnson. Borlänge kommun 

 Översiktsplanen och landsbygden. 

Åke inleder med information om vad en översiktsplan ska innehålla. Han menar att 

landsbygden är utelämnad i det aktuella förslaget. Förra vinterns samtal pekade på så 

mycket positivt som man borde ta vara på. Åke menar att det är viktigt att få 

kommunfullmäktige att uttala sig positivt. Det står i förslaget att markanvändningen i 

mindre byar inte finns med utan ska ses över senare. Han menar att det inte är 

tillräckligt.  

 

När man finns utanför detaljplanelagt område så finns det förenklingar för 

byggnationer. Hur gör vi för att aktivera dialogen mellan olika byar och kommunens 

verksamhet?  

 

Steve presenterar hur tanken är med den gemensamma översiktsplanen för Falun och 

Borlänge. Utifrån det går det inte att komma ner på för detaljerad nivå. Var för sig 

hamnar Falun och Borlänge först på 40-50 plats i landet men tillsammans hamnar vi 

på 13 plats. Region Dalarna har uttalat att det som är bra för Falun och Borlänge är bra 

för länet. 

 

De kommunala resurserna minskar och det är viktigt att hålla ihop och använda det vi 

har optimalt. De stora hoten är klimatförändringarna och det är en tydlig inriktning i 

översiktsplanen att gå mot en hållbar utveckling. Tanken i planen är att koncentrera 

runt kollektivtrafikstråk för att underlätta pendling.  

 

Där det läggs ner skattepengar ska man göra det så att det blir så stor nytta som 

möjligt. 

 

Åke menar att det bör finnas en generell skrivning som inte är negativ. Bra att man 

satsar på kollektivtrafiken men för oss i landsbygden kommer bilen att vara nödvändig 

även i framtiden men med andra bränslen.  

 

Steve menar att denna översiktsplan ska följas av fördjupningar på olika sätt.  

 

Tony tar upp kombiterminalen och varför den inte är med. Det kan beröra människor 

som t ex vill välja var de ska bygga. Steve svarar att där finns redan ett planprogram 

och att förslaget till översiktsplan inte är på så detaljerad nivå.  

 

Gunvor lyfter frågan om att inte använda jordbruksmark, vilket står i planen. Ibland 

kan man ändå behöva ta den marken i anspråk med hänsyn tagen till många andra 

parametrar.  

 



Översiktsplanen beslutas i kommunfullmäktige.  

 

Positivt att man gör en gemensam plan för bägge kommunerna. Men det som fattas där 

skulle kunna finnas med i ett kompletteringsbeslut för Borlänge menar Åke.  

Åke lyfter det som står om att utglesad bebyggelse ska undvikas. Steve svarar att 

undvika perifer och utglesad bebyggelse innebär inte att inga hus ska byggas. 

Formuleringen kan uppfattas negativt och det skulle behöva formuleras på ett mer 

positivt sätt. Kommunen äger i stort sett ingen mark ute i byarna och kommer aldrig 

att planera för byggande på landsbygden men vill uppmuntra byarna att skapa tomter 

för en viss förtätning i byarna.  

 

Kan kommunen säga nej där man vill bygga? Ja den möjligheten finns och används 

redan idag. Ett skäl att säga nej kan vara att värna obruten jordbruksmark eller 

framtida svårigheter för kommunal service som skolskjutsar och hemtjänst. 

 

Åke föreslår att han tillsammans med någon/några skriver ett svar med synpunkter och 

skickar in före den 19 februari. Kommunbygderådet beslutar att varje by lämnar in 

synpunkter om man vill.  

 

 Bidrag att söka 

Unni informerar om de stöd som finns. Landsbygdsprogrammet är inte klart än, 

besked väntas tidigast i mars. Det finns bygdemedel som man kan ansöka om en gång 

per år. Unni skickar ut handledning för hur man gör när man söker. En ny 

Leaderomgång är på väg men inga beslut är fattade. Borlänge ska försöka att vara 

tillsammans med Falun i Dalälvarna. Ett nytt regionalt serviceprogram är ute på 

remiss.  

 

 Information från landsbygdsgruppen. Den består av två representanter från 

samhällsbyggnadssektorn, två från fritidskontoret, en från näringslivskontoret och en 

från Borlänge energi. Gruppen diskuterade cykelvägar, fiber och den nya 

bestämmelsen om vattenutkastare. Landsbygdsgruppen har skrivit till Borlänge energi 

för att få veta hur utbyggnaden av fiber planeras. Fritidskontoret ska göra en 

inventering av var det finns isbanor.  

 

Landsbygdsfrågorna ska lyftas i planeringsgruppen i mars som håller på med 

övergripande planering. 

 

Landsbygdsfrågorna har fått en direktadress på hemsidan www.borlange.se/landsbygd  

 

En fråga från kommunbygderådet om gatubelysning i Milsbo tar Unni med sig till 

landsbygdsgruppen.  

 

 Hur öka engagemanget bland byborna? 

Föreningarna har svårt att rekrytera nya människor. Diskussion om vad man kan göra. 

I Lindan har man ett programråd som tar hand om arrangemangen under året.  I 

Amsberg finns ridklubben, idrottsförening och hembygdsförening. Men det blir lätt så 

att det är samma människor som tar på sig uppdrag.  

 

 Teman för våren. Unni föreslår kollektivtrafik på mötet i mars och cykelfrågor på 

mötet i maj. Bidragsfrågorna kommer att tas upp så snart det finns information. 

Kommunbygderådet beslutar att anta förslaget.  

 

http://www.borlange.se/landsbygd


 Erik har påtalat behovet av busshållplats vid Ornäs. Frågan diskuteras. 

 

 Ornäsrännet har fått ställas in på grund av dålig is.  

 

 Nästa möte i Lindans bystuga kl 17.30 

 

Vid tangenterna  

Unni Öhman 

 


