
Nytt ledarskap  
för Borlänge  

Framåt!

BORLÄNGE



Centerpartiets Borlänge är hållbart, smart, omtänksamt, interna- 
tionellt, engagerande och inkluderande. 

Vi skapar förutsättningar för trygga medborgare, ett sjudande  
näringsliv och en ekonomiskt stabil och trygg kommunal verksamhet. 

En stad i ständig utveckling där mångfald i många bemärkelser och 
hållbarhet på alla områdent är det som styr vägen mot framtiden. 

Vi ser ett Borlänge där alla har möjlighet att bidra, påverka och  
vara delaktiga och där de globala miljömålen leder oss i de  
satsningar vi gör. 

Vi för Borlänge framåt

I Centerpartiets Borlänge lyssnar politikerna på invånarna och  
medborgardialogen är väl utvecklad. 

Varje kommuninvånare har möjlighet att göra sin röst hörd och att 
vara med och påverka i sin närhet och i sin vardag. 

När Centerpartiet får bestämma kommer vi att skapa ett nytt ledar-
skap i vår kommun där borlängeborna har ett mycket större inflytande 
än idag. 

Vi vet att människor har förmåga att samarbeta, ta ansvar och hitta 
lösningar. När vi leder Borlänge kommun gör vi det genom dialog med 
dem som berörs av olika beslut. 

Vi kommer att lyssna på goda förslag och låta alla goda krafter bidra 
till att göra Borlänge bättre. Det kallar vi närodlad politik!

Att lyssna är en  
förutsättning för att leda

Tillsammans för vi Borlänge framåt.

Sören Hellberg, Karin Örjes och Oscar Sjökvist.



En skola där varje elev  
når sin fulla potential 
I Centerpartiets Borlänge möjliggör vi en skola där varje elev ges  
möjlighet att nå sin fulla potential. Pedagogik och teknisk utrustning 
ligger i framkant. Skola, akademi och näringsliv samverkar för att  
skapa goda förutsättningar för en skola som inte bara lever upp till 
kraven utan i många fall också överträffar dem. Ledarskapet är viktigt 
för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Vi vill: 
• Göra satsningar på att utveckla ledarskapet hos rektorer och andra   
 chefer i skolan 

• Införa lärarassistenter för att frigöra mer tid för lärarnas pedagogiska  
 arbete istället för administration

• Skapa ett bra samspel mellan elever, föräldrarna och skolpersonal,   
 där roller och förväntningar är tydliga

• Se utökade satsningar på 2047 Science Center för att erbjuda 
 moderna undervisningsmetoder och komplettera skolan med 
 spetsundervisning inom naturvetenskap, teknik och programmering.  
 2047 Science Center ska också fortsätta vara en mötesplats för 
 skola, akademi och näringsliv.

• Se till att alla gymnasieungdomar får möjlighet att driva UF-företag   
 (Ung Företagsamhet) för att utforska företagandets villkor.

• Maten ska lagas på varje skola – av i första hand lokala råvaror 

Ingen ska behöva tvivla på att få vård och omsorg när man behöver. 
Alla ska veta att de möts med respekt och omtanke, där delaktighet  
är en viktig utgångspunkt. 

Det ska vara självklart att ge största möjliga inflytande över hur  
hjälpen ska se ut. Med flera olika aktörer inom vård och omsorg  
ökar möjligheterna att hitta rätt för flera. Det ger också möjlighet  
att jämföra kvalitet vilket stimulerar förbättringar. 

I Centerpartiets Borlänge uppmuntrar vi goda idéer från personalen 
och ger dem möjlighet till stort inflytande över sitt arbete med att  
utveckla vården och omsorgen.  

Vi vill: 
• Tillåta fler aktörer att erbjuda borlängeborna hemtjänst och  
 särskilda boenden

• Erbjuda hemtjänst utan biståndsbedömning

• Stärka stödet till anhörigvårdare

• Förbättra samarbetet med Landstinget Dalarna för att stärka 
 vårdkedjan

• Öka takten på införande av tekniska lösningar i vård och omsorg

• Satsa på omsorgspersonalen genom att stärka ledarskapet och  
 förbättra möjligheterna till kompetensutveckling 

• Ge personal möjlighet att starta personalkooperativ

• Att maten på särskilda boenden tillagas nära, med i första hand 
 lokala råvaror.

Valfrihet för äldre att själv 
styra över sin tillvaro

 



Framgång och tillväxt skapas av kreativa människor som kan dra  
nytta av olikheter och se nya möjligheter i den interkulturella värld 
som nu växer fram. Internationalisering är en viktig strategi för att  
utveckla Centerpartiets Borlänge. Vi drar nytta av de kompetenser 
som kommer till Borlänge, ger stöd för att starta nya företag och  
utbildar våra nyanlända i det svenska systemet för att de ska kunna  
bli resurser i vår stad.

Våra nya svenskar ska så snabbt som möjligt bli en del av Borlänges 
samhällssystem. Väl genomarbetade planer för var, hur och varför med 
erbjudande om utbildningar, praktik och arbete finns för att snabba  
på och underlätta anpassning efter varje individs egna behov.  

Centerpartiets Borlänge är ett tryggt Borlänge där vi vill omvandla  
våra utsatta områden till trygga livsmiljöer. Det handlar bland annat 
om att ge stöd för att göra skolor attraktiva, erbjuda omfattande  
och meningsfulla fritidsaktiviteter, avsätta resurser för uppsökande 
verksamhet och att arbeta aktivt med stadsutveckling.

Vi vill: 
• Kartlägga kompetenser och utveckla former för bättre matchning 
 av kompetenser och arbetskraftsbehov

• Utveckla flexibla yrkesutbildningar

• Satsa mer på bra boendemiljöer där de boende är delaktiga 

• Ha kommunala verksamheter på plats i socialt utsatta områden

• Ha möteslokaler i västra Borlänge där många nya svenskar bor

• Tillhandahålla kontinuerligt föräldrastöd utifrån olika behov.

Internationalisering  
som en väg till framgång

NYTT LEDARSKAP
FÖR BORLÄNGE  

FRAMÅT

KARIN örjes



Fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag. Företagen är 
med andra ord viktiga för Borlänges utveckling. Vi vill skapa förutsätt-
ningar för befintliga företag i alla branscher att utvecklas och växa. 
Vi jobbar med ett tydligt och nytt ledarskap som främjar effektivitet, 
bemötande och kompetens.

Centerpartiets Borlänge har många expansiva företag. Det skapar  
valfrihet och en sund konkurrens. 

Samtliga företagare inkluderas i en kontinuerlig dialog för att tillsam-
mans ta fram bra lösningar. Kommunen ska så långt som det är möjligt 
kommunicera med företagen på plats – i stället för med blanketter.  
I Centerpartiets Borlänge jobbar vi allt mer med AI och vi automatise-
rar många processer för att förenkla och effektivisera för företag som 
söker allt från utskänkningstillstånd till bygglov och olika typer av stöd. 

All kommunal verksamhet ska granskas för att se om den kan konkur-
rensutsättas och hela kommunens verksamhet kvalitetssäkras genom 
att den görs certifierbar enligt internationella standarder.

Vi vill: 
• Stärka dialogen med företagarna

• Värna högskolan som kunskapsmotor

• Konkurrensutsätta offentlig verksamhet

• Öka tillgången till lokaler för småföretagare

• Utveckla samarbetet mellan företag, kommunen och arbetsför-
 medlingen för att hitta och matcha arbetskraft

• Stimulera utveckling av gröna företag med smarta tekniklösningar

• Att kommunen ser positivt på: arbetsplatsförlagd utbildning genom   
 lärlingsutbildning 

• Göra kommunens verksamhet certifierbar.

Företagande är en förutsättning 
för en välmående kommun


