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OrsaCentern 

Vi vill som ledande parti, fortsätta ta ansvar för Orsa.  

Under den gågna mandatperioden har vi ställts inför många utmaningar. Vi har fått 

hantera både en global pandemi och befinner oss just nu i ett oroligt säkerhetspolitiskt 

läge i Europa, som påverkar allas vår vardag, genom tillexempel ökade priser på 

drivmedel, energi och mat. Dessa samhällsutmaningar belyser hur viktiga centerns 

kärnfrågor är. Vi vill möjliggöra ett liv på landsbygden, med ökad självförsörjning, lokal 

mat och bra villkor för företagen.  

Vision: 

Centerpartiet strävar efter ett hållbart Orsa där människor får bestämma mer själva. Vi vill ta tillvara 

människors idéer och tror på ett samhälle byggt på demokrati och öppenhet och vi tror på varje 

människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Orsacentern kommer att aktivt arbeta 

för att uppnå kommunens vision om Sveriges bästa invånardialog. 

Skolorna i Orsa har under OrsaCenterns ledarskap fått en ökad kvalitet i undervisningen. Med ett av 

landets bästa skolresultat och en bra miljö för elever och personal. Vi vill satsa på alla våra befintliga 

skolor. Mindre skolor ger ökad studiero och tryggare miljö för eleverna.  

Vi satsar stort på våra äldre genom byggnationen av det nya särskilda boendet, Slipstenen. Där ska 

våra äldre få en god omvårdad i anpassade miljöer som främjar aktivitet och gemenskap. Personalen 

ska kunna utvecklas och fortbildas i en bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö.  

Vi vill fortsätta bygga en kommun där alla förstår att företagande och näringsliv utgör grunden till 

välstånd. Besöksnäringen är och kommer att vara en av våra viktigaste näringar, men vi har också 

framgångsrika entreprenadföretag inom såväl byggnation som anläggning och tillverkningsföretag. 

Småföretagande utgör grunden för vårt näringsliv vilket skapar bredd och minskad sårbarhet. 

Skogen har byggt vår kommun till det den är idag, och det är avgörande att produktion av 

skogsråvaror får fortsätta. Den enskilda äganderätten ska värnas. Livskvalitet är för oss lika med en 

levande landsbygd och en god miljö. Jordbrukets förutsättningar är viktigt. Vi vill öka vår lokala 

produktion och konsumtion. Ökad självförsörjning innebär mindre sårbarhet i kris samt att det är bra 

ur miljöaspekt, när vi minskar transport av varor. Det är viktigt med en aktiv förvaltning av rovdjuren 

så att stammar av framförallt varg hålls på en minimal nivå. Orsa är en kommun med stora 

energiresurser. Dessa vill vi värna och utveckla.   

 



 

Orsacentern skall fortsätta ta ansvar för en god kommunal ekonomi genom långsiktiga ekonomiska 

mål och aktivt effektiviseringsarbete. Alternativet att sänka kommunalskatten ska prövas årligen.  

Den kommande mandatperioden har Orsacentern följande prioriterade områden inklusive förslag på 

åtgärder och aktiviteter. 

 

Skolan 

Vi kommer att fortsätta det framgångsrika arbetet med att ge våra barn och unga de bästa 

förutsättningarna till kunskap och lärande. 

✓ Att Orsa ska bibehålla sin plats Sveriges 100 bästa skolkommuner. En bra skola leder till 

inflyttning. 

✓ Hitta en rimlig balans mellan traditionell pedagogik och ny pedagogik. Barnen behöver 

andrum från den digitala världen.  

✓ Ha mer fysisk aktivitet i undervisningen och satsa på samarbete skola-idrottsledare 

✓ Säkra fortsatt hög andel behöriga lärare genom möjlighet till fortbildning, karriärmöjligheter, 

goda arbetsvillkor och bra arbetsmiljö.  

✓ Avlasta lärarna administrativt. Låt lärarna vara lärare.  

✓ Utveckla samarbetet och utbytet mellan skola och näringsliv där ungdomar i Orsa får 

möjlighet till ett utbyte med lokala företag. 

✓ Säkra bra arbetsmiljö i skolorna genom aktivt underhåll av byggnader och utomhusmiljöer 

✓ Att det serveras god och näringsriktig mat av hög kvalitet av lokalproducerade råvaror i 

kommunens skolor. 

✓ Musikskolan ska vara fortsatt prioriterad 

 

Omsorgen 

Satsningen på framtidens äldreomsorg är central i Orsacenterns arbete. Byggandet av ett nytt särskilt 

boende skall fullföljas och nästa steg är att skapa trygghetsboende i nuvarande Lillåhem. 

✓ Skapa ett trygghetsboende för pigga äldre, där det finns personal som jobbar för att främja 

trivsel och aktivitet.  

✓ Fortsatt arbete för ökad patientsäkerhet genom aktivt kvalitetsarbete 

✓ Utveckla dagverksamhet för de äldre som bor hemma 

✓ Säkra kompetensförsörjningen genom möjlighet till fortbildning, karriärmöjligheter, goda 

arbetsvillkor och bra arbetsmiljö. 

✓ Att omsorgstagarna har ett inflytande över sin vardag 

✓ Att kosten ska vara en viktig del i omsorgen och att det ska serveras god och näringsriktig 

lokalproducerad mat av hög kvalitet 

✓ Att kommunens service till medborgarna inom alla delar av omsorgen ska präglas av trygghet 

och god tillgänglighet 

✓ Jobba förebyggande inom individ och familjeomsorgen 

 

 



 

 

Näringslivet och lokal utveckling 

De senaste åren har Orsas ställning som en bra kommun för företag att verka i stärkts väsentligt. 

Detta arbete ska fortsätta. 

✓ Orsa ska vara en Sveriges 100 bästa näringslivskommuner 

✓ Skogsbruk och jordbruk är viktiga näringar som ska ges goda förutsättningar att utvecklas.  

✓ Kommunens myndighetsutövning ska ha som fokus att det ska vara lätt att göra rätt genom 

främjande myndighetsutövning. Bra företagsklimat är grunden för kommunens tillväxt. 

✓ Kommunens service ska präglas av hög servicekänsla och god tillgänglighet via kontaktcenter. 

✓ Säkra utvecklingsmöjligheterna i Grönklitt bland annat genom en överföringsledning för VA 

✓ Näringslivsarbetet ska vara offensivt och präglas av nätverksbyggande 

✓ Att det ska finnas god tillgång på byggbar mark och tomter 

✓ Göra Orsa Centrum grönare och mer attraktivt och tillgängligt för medborgarna samt för våra 

gäster. Utreda möjligheten till ett ”aktivitetsrum” där man kan träffas och umgås 

✓ Stimulera ett öppet landskap 

✓ Satsa mer på att utveckla turismen. Genom upprustade vandringsleder och natur- och 

kulturupplevelser av olika slag skapas både arbetstillfällen och intäkter till kommunen. 

✓ Fortsätt det goda arbetet med arbetsmarknadsenheten och sök fler samarbetspartners 

✓ Slå vakt om vårt kulturarv och ett aktivt och tillgängligt kulturhus 

✓ Säkra framtida behov av arbetskraft genom strategiskt och konkret arbete med 

kompetensförsörjning i kommunen och tillsammans med grannkommunerna och näringslivet  

✓ Att de som flyttat till vår kommun välkomnas i samhället och snabbt och smidigt kommer in i 

arbetslivet och på så vis blir en viktig resurs för välstånd 

✓ Att VA-frågorna ska lösas i samarbete med fastighetsägarna. Lokala, enskilda lösningar som 

är godtagbara utifrån gällande lagstiftning ska vara huvudinriktning 

✓ Upphandla lokal mat till våra skolor och äldreboenden 

✓ Främja egenförsörjning 

✓ Stimulera utvecklingen i byarna i Orsa 

✓ Erbjuda en differentierad bostadsmarknad 

✓ Erbjuda privata entreprenörer att bygga bostäder på kommunal mark 

✓ Satsning på bostäder i området Löva Strand 

✓ Att det tillskapas nya bostadslägenheter i privat regi eller i bostadsbolagets regi 

✓ Satsa på inlandsbanan 

✓ Försköna infart Orsa och Orsa centrum 

✓ Solceller på kommunala fastigheter 

✓ I dialog med medborgarna ta fram en vindbruksplan som visar på eventuella möjligheter med 

fler vindkraftverk i kommunen. 

✓ Jobba för att öka anslutningsgraden i Stadsnätet. 

 

 

 

 



 

En aktiv fritid 

Möjlighet till en aktiv fritid stärker folkhälsan och höjer kommunens attraktivitet. 

Fritidsanläggningarna ska förbättras och möjligheterna till rörelse och friluftsliv ska öka. 

✓ Rusta och förvalta fritidsområdet på Berget. 

✓ Skapa och underhålla ett skidspår på berget under säsong 

✓ Fräscha upp och ta hand om utegymmet 

✓ Ta hand om grusplanen så att den går att använda 

✓ Rusta isrinken 

✓ Skapa en plats för familjen i Orsa centrum 

✓ Anlägga ett koloniområde 

✓ Grönområde och park bakom dalagatan 1 

✓ Renovera och förvalta skateboardrampen vid sporthallen 

✓ Renovera och förvalta Lillåvallen 

✓ Anlägga gästbåtbrygga vid ångbåtsudden 

✓ Stötta föreningslivet för barn och unga 

✓ Renovera sporthallen och badhuset 

✓ Satsning på unga vuxna  

✓ Skapa möjligheter för unga att få följa med vuxna ut i skogen för ex jakt och fiske. Eller för att 

meka på verkstad. Olika aktivitetsutbyten och mentorskap för hobbyverksamhet.  

 

Frågor på nationell nivå 

Orsacentern arbetar aktivt gentemot den nationella nivån inom fler områden. Till exempel behövs 

fler poliser för att komma till rätta med grov brottslighet och narkotika, en rovdjurspolitik som 

innebär minimal vargstam, möjlighet till ett aktivt skogsbruk och regelförenklingar inom 

miljöområdet inklusive att få bort den s k omvända bevisbördan. 

 

 


