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Du får nu ta del av Socialdemokraterna i Orsas kommunala
valprogram. Syftet med vårt kommunala valprogram är att
presentera vår politik för alla kommuninnevånare som har
intresse för våra idéer och tankar. Programmet har tagits
fram inför valet till kommunfullmäktige 2018 och avser
perioden 2018-2022. Valprogrammet utgör också vägledning för våra representanter om vilken politik vi ska
föra under mandatperioden.
Detta valprogram inleds med en första del som berör
vårt Orsa – vår hembygd – och varför du ska rösta
på Socialdemokraterna den 9 september 2018. Här
beskriver vi allmänt hur vi ser på vår hemkommun och
vilken skillnad din röst kan göra för ett bättre Orsa.

Därefter kommer en andra del som beskriver allmänt
hur Socialdemokraterna vill att Orsa kommun ska styras.
Därefter följer fem separata delar som beskriver områden
som är särskilt viktiga. De särskilt viktiga områdena utgörs
av omsorgen, näringslivet, skolan, Orsa kommun som
arbetsgivare samt ett välmående Orsa. Del åtta och nio
avser regional politik. Till varje del återfinns våra vallöften.
Innebörden av våra vallöften är att om vi, Socialdemokraterna, får fler än hälften av Orsas invånares röster kommer
vi att kunna genomföra det som vi utfäster.
Om du önskar mer information eller om du vill arbeta för en
Socialdemokratisk valseger kan du kontakta oss genom:
orsa@socialdemokraterna.se eller via vår hemsida www.sap.se/orsa

VÅRT ORSA
Omgivet av kulturbygd, fritid och vildmark finns vår
plats i Sverige, Orsa. Skidåkning, björnar, Orsayror,
slipstenar, fiske, jakt, camping, naturupplevelser,
trevligt folk, musik, kursen om självhushållning och
midsommar är alla delar av vårt samhälle.
Socialdemokraterna vill tillsammans med samhällets
gemensamma krafter utveckla vår plats.
Orsa är en del av Sveriges stora landsbygd som ska ha
goda förutsättningar. Socialdemokratin har en idé om att
alla människor ska kunna få förutsättningarna till att skapa
ett bra och gott liv. Det ska vara möjligt att växa upp, leva,
bo, arbeta samt bli gammal i Orsa. För att vi tillsammans
ska kunna hitta de bästa lösningarna för att utveckla
Orsa måste vi samarbeta. För att alla invånare i Orsa ska
ha förutsättningar att skapa ett bra och gott liv måste
politiken var lyhörd och ta till sig av de brister som
uppmärksammas.

PUTTE OLLARS
GUN OLMATS
BJÖRN SINDERS

Politik gör skillnad. Vart fjärde år är alla lika på så sätt
att var och en av oss har en röst att lägga, varken mer
eller mindre. Samhället går att förändra och Orsa har
kraften till mer. Socialdemokraterna söker ditt förtroende
på valdagen den 9 september 2018. För ett Orsa som
håller ihop. I de följande delarna beskriver vi vilka
utmaningar och möjligheter vi har framför oss och vilka
löften vi ger.

GRUNDLÄGGANDE LÖFTEN
Sverige behöver bland annat fler poliser, bättre vård, fler
jobb och att tiden mellan etablering och arbete går snabbare.
Vissa delar är dock fundamentala för Socialdemokraterna
även lokalt. Nedan beskrivs vad vi Socialdemokrater i Orsa
aldrig kommer att göra avkall på.

Politik består i många delar av vilja, att göra val samt avvägningar.
Det finns dock grundläggande delar som inte kan göras avkall
på. Den kommunala ekonomin ska vara i balans. För att kunna
genomföra politiska reformer måste ekonomin gå ihop.
Socialdemokraterna kommer inte föra en politik som skapar
skulder som skjuts på framtiden.
Jobb och arbete skapar möjligheter till att ha en bra välfärd.
Varje människa som kan arbeta ska arbeta. Genom arbetet
skapas möjligheter och förutsättningar för varje individ och för
oss alla. En Socialdemokratisk politik sätter alltid jobben först.
Kommunens organisation ska vara resurseffektiv. Invånarnas
synpunkter ska tas till vara för att utveckla all verksamhet.
Reformer ska hela tiden sträva efter att uppnå rättvis fördelning
av våra gemensamma resurser. Samhället ska ge goda förutsättningar till alla invånare.

VI LOVAR ATT:

• Den kommunala ekonomin ska vara i balans
• Vi ska bekämpa arbetslösheten - varje person som kan
arbeta ska arbeta

MAGNUS BJURMAN

• Gemensamma resurser ska fördelas rättvist
• Kommunens verksamheter ska präglas av hög kvalitet
• Den kommunala demokratin ska förstärkas genom
att fler är delaktiga

EN VÄRDIG OMSORG
Under den nuvarande mandatperioden (2014-2018) har Orsa
haft kvalitetsbrister i äldreomsorgen. Det får aldrig råda någon
tvekan om att alla har rätt till vård och omsorg utifrån behov.
Hög kvalitet är att få hjälp av utbildad och kunnig personal.
Personalen har stor betydelse för kvaliteten och det kräver att vi
investerar genom utbildning. Hög kvalitet innebär även en större
möjlighet för den enskilde att själv få större inflytande i vardagen.
Måltiderna är viktiga för vården och det sociala livet. Förutom att
maten ska vara näringsriktig och hålla hög kvalitet ska måltiderna
präglas av trivsel, god stämning och trevlig samvaro.
Hög kvalitet och medbestämmande skapar trygghet såväl för den
som är i behov av vård eller omsorg som för anhöriga och närstående. Anhöriga gör stora insatser i omsorgen av våra äldre och
deras roll ska uppmärksammas ytterligare och stödet till dem ska
utvecklas.

VI LOVAR ATT:
• All vård och omsorg ska vara trygg, pålitlig och säker
• Kvaliteten på vård och omsorg ska höjas genom
kontinuerligt kvalitetsarbete

• Personalen ges fortbildning och kompetensutveckling
• Ny teknik används där den behövs för trygghet, säkerhet
och god arbetsmiljö

ELLENOR SMIDS
ANDERS ROSELL
TOVE BERG

• Ombyggnaden av Lillåhem fortsätter till ett modernt
och ändamålsenligt äldreboende

NÄRINGSLIV
Näringslivet ger förutsättningar för utveckling, inflyttning och
arbete. Många nya jobb skapas i små och medelstora företag.
Ett rikt och varierat näringsliv ska uppmuntras. Särskilt viktig är
besöksnäringen. Även de företag som inte direkt är kopplade till
besöksnäringen gynnas av positiva kringeffekter.
En stor utmaning för näringslivet är kompetensförsörjningen.
Näringslivets möjlighet att rekrytera rätt kompetens är i dag
den faktor som ofta begränsar utveckling av företagen. En övergripande samordning av alla resurser som finns inom området
är nödvändig. Det får inte vara så att utveckling av våra företag
begränsas av att inte kunna hitta rätt kompetens. Det är viktigt
att näringslivet och samhället samverkar för att säkerställa att
finna rätt kompetens.
Vi ska ta ett större ansvar i att möjliggöra för lokala företag att
delta i offentliga upphandlingar. Utveckling av tidig dialog,
förenklade och tydliga upphandlingar är viktigt. Vi ska också
verka för att använda offentlig upphandling som verktyg för
lokal utveckling.

VI LOVAR ATT:

OLOF HERKO
MARIE OLSSON
OLLE VIXNER HÜBINETTE

•

Stärka dialogen mellan bland annat myndigheter och
företag för en effektivare kompetensförsörjning

•
•

Verka för nyetablering av företag

•
•
•

Orsa kommun ska ge en god och förutsägbar service

Offentlig upphandling ska användas för att skapa
lokal utveckling
Utveckla våra unika förutsättningar för besöksnäringen
Utveckla fiske och fisketurismen

SKOLA OCH FÖRSKOLA
Skolan ska lära elever att se sig som medborgare med rättigheter
och få elever att inse att med medborgarskapet följer skyldigheter. Elever förväntas delta i utveckling för lärande tillsammans
med andra elever. Viljan och lusten att lära måste stimuleras.
Varje elev har rätt till en trygghet i skolan och ett aktivt arbete
måste föras mot mobbing.
Skolan ska ge elever de kunskaper de har rätt till för att klara sig
i såväl arbetslivet som i samhällslivet och privatlivet. Vi vill att alla
barn, oavsett föräldrarnas utbildning eller inkomst, ska ha rätt
att utvecklas och nå kunskapsmålen. Skolans sätt att fungera har
avgörande betydelse för om eleverna når målen eller inte.
Skolornas ska ha lämpliga lokaler som ska vara tillräckligt stora
och ha de utrymmen som behövs så att alla barn kan utvecklas
utifrån sina förmågor. Det innebär även att i förskolan ska barngruppernas storlek anpassas. Lärarna ska ha mer tid att fokusera
på kunskapsuppdraget framför administrativa uppgifter.

VI LOVAR ATT:

GUNILLA ELINGS FRIBERG
PATRIK BORGENSTRAND
PIA STRÖM

•

Fokus i skolan ska vara på lärande, kunskap och trygga
studiemiljöer

•

Värdegrundsarbete mot mobbing, våld och intolerans
ska alltid stå i centrum

•

Lärare ska ha mer tid för sina elever genom bland annat
en fungerande elevhälsa

•

Införa avgiftsfri frukt i skolan för elever i utbildningsverksamheten

•

En fortsatt hög lärartäthet med behöriga lärare ska behållas

MEDARBETARNA, VÅR
VIKTIGASTE RESURS
För att vi ska ha en bra kvalitet i kommunens alla verksamheter är
det viktigt att våra medarbetare känner att de trivs. Medarbetares
möjlighet till utveckling och delaktighet ska främjas. Det är viktigt
att anställda i Orsa kommun är stolta över sitt arbete.
Det krävs att vi har bra arbetsmiljö i alla verksamheter för att vi ska
kunna behålla de medarbetare vi har och rekrytera nya. För oss
socialdemokrater ska arbetsmiljöfrågorna prioriteras i kommunen.
Vi måste också bli en mer jämställd arbetsgivare där vi ser till att
även kvinnodominerade yrken inom vård och omsorg får heltider,
där vi tar bort delade turer och ser över villkoren för de som arbetar inom omsorgen. Det kommer att vara en överlevnadsfråga för
oss som kommun att ligga i framkant på arbetsmiljöområdet.

VI LOVAR ATT:

MAGNUS BJURMAN
MARIA TAPPER
HANS LANS

•
•

Införa heltid som norm för samtliga tjänster i Orsa kommun

•

Arbetsvillkoren för personalen inom vård och omsorg
ska förbättra genom att bland annat tidmätningen för
personalen inom hemtjänsten tas bort

•

Orsa kommuns alla verksamheter arbetar med kompetensutveckling för all personal

•

Orsa kommun arbetar aktivt med att skapa delaktighet hos
personalen genom bland annat samverkansavtal

Arbetsdagen inte ska få delas upp och delade turer
avskaffas helt och hållet

ETT VÄLMÅENDE ORSA
Vi är övertygade om att vi tillsammans kan skapa en bättre
framtid. Vi kan bygga ett samhälle där alla lever ett bättre liv,
känner frihet och framtidstro. Vi vill forma ett samhälle grundat
på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt.
Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är vårt mål.
För många av oss som bor i Orsa är vår fritid viktigt. Den hetsen
och stressen som finns i storstäderna byts ut mot ett lugn och
en fridfullhet här på vår plats. Här kan man efter arbetet åka och
fiska, ta en ridtur, gå på Opera eller gå på Orsayran. Vårt lokala
föreningsliv skapar stora värden för oss alla. Genom musik,
konst och idrott får vi alla en plats som skapar möjligheter till
ett välmående Orsa.
För oss är det viktigt att det finns gott om mötesplatser där
människor tillsammans med andra kan utveckla sin skaparlust.
Vi vill fortsätta satsa på idrott och motion. Resurser till idrottande
pojkar och flickor ska fördelas jämställt.

VI LOVAR ATT:

KENNETH LILJA
INGER JONES-ERIKSSON
JÖRGEN STORM

•

Det ska finnas ett brett utbud av kultur- och fritidsverksamhet för alla åldrar

•

Kommunens stöd till flickors och pojkars aktiviteter i
föreningar ska vara jämställt

•

Kommunala badplatser, slingor, skidspår, promenadvägar
och lekplatser ska vara väl underhållna

•
•

Kommunens föreningsliv ska stärka vår lokala demokrati

•

Familjens hus blir verklighet

Lekplatsen vid gamla biblioteket ska vara fortsatt tillgänglig
för allmänheten

JÄMLIK HÄLSA
Jämlik hälsa är vårt mål. Vi ska bort från vinstjakt och öka
tillgängligheten till vården. Välfärden ska utvecklas. Vi kommer
alltid ställa investeringar i sjukvården framför skattesänkningar.
De senaste åren har den socialdemokratiska regeringen gjort
historiskt stora investeringar i välfärden, det vill vi fortsätta med.
Vården i Sverige och Dalarna håller världsklass, men ibland kan
väntetiden bli lång. Köerna och väntetiderna i vården ska minska.
Alla ska få bra vård, oavsett var i Dalarna man bor. Alla våra sjukhus och vårdcentraler spelar en central roll. Svensk cancersjukvård
är världsledande och vi vill öka resurserna så att den kan fortsätta
utvecklas.
Alla barn och unga har rätt att må bra, men allt fler drabbas av
psykisk ohälsa. Det är ett ansvar för hela samhället att hantera.
Det är viktigt att barn och unga med psykisk ohälsa får hjälp
snabbt. Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin är en
fråga som prioriteras.

VI LOVAR ATT:

GUNNAR BARKE
ELIN NOREN

•

Vi ska utveckla vår ambulanshelikopter, för att garantera
jämlik hälsa och god akutvård för alla i Dalarna

•
•

Alla Dalarnas sjukhus ska finnas kvar och utvecklas

•

Fler patienter ska erbjudas en fast vårdkontakt. Äldre
patienter med stort vårdbehov ska prioriteras

•
•

Väntetiderna till cancersjukvården ska kortas

Vi ska undersöka alla möjligheter till en säker och trygg
förlossningsvård på Mora lasarett

Barn- och ungdomspsykiatrin ska förstärkas och samverkan
med vuxenpsykiatrin förbättras
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ETT DALARNA

SOM HÅLLER IHOP
Vi Socialdemokrater vill att Dalarna ska vara ett tryggt,
jämlikt och jämställt län. I Dalarna ska människor i trygghet kunna forma sina liv och förverkliga sina drömmar.
Trygghet skapar framtidstro och sammanhållning.
Om vi håller ihop är förändring möjlig. Ingen ska lämnas
efter. Vi ska framåt tillsammans. Den svenska modellen
ska utvecklas, inte avvecklas.

FÖR ETT TRYGGARE DALARNA:
• Ska ingen som kan jobba eller studera gå arbetslös.
• Ska en vård av hög kvalitet gå före skattesänkningar.
• Kräver ett ledande exportlän som Dalarna fler bostäder,
bättre vägar och järnvägar.

PETER HULTQVIST

FÖRSVARSMINISTER

• Ska det finnas fler poliser som bekämpar brottsligheten
och skapar trygghet i Dalarna.

RÖSTA!

RÖSTA FÖR ETT
TRYGGARE DALARNA
FÖR ALLA
Valet till Riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige
infaller den andra söndagen i September vart fjärde år.
Valet 2018 hålls den 9 september 2018.
Den 22 augusti 2018 inleds förtidsröstningen.
Under våren publiceras öppetider och adresser till alla
vallokaler och röstningslokaler för förtidsröstning samt
röstningslokaler i utlandet på www.val.se
Röstkortet skickas ut i slutet av augusti 2018.
Du kan alltid besöka www.val.se för mer information.
Där finns informationen på flera språk.

VOTE FOR A BETTER DALARNA. FOR EVERYONE.
General elections to the Riksdag, the municipal assemblies and
the county of Dalarna are held on the same day, and always on
the second Sunday of September every four years.
The next coming election day will be September 9, 2018.
You can always fin more information in different languages on
the following website: www.val.se
Besök gärna www.socialdemokraterna.se/dalarna för mer information.
Eller besök vår Facebook: https://www.facebook.com/socialdemokraternaorsa/

ETT STARKARE SAMHÄLLE.
ETT ORSA SOM HÅLLER IHOP.
I VÅRT ORSA PRIORITERAR VI!
• EN VÄRDIG OMSORG
• NÄRINGSLIV
• SKOLA OCH FÖRSKOLA
Kontakta oss på

Svanenmärkt trycksak, 1234 5678

henningsons.se

Orsa@socialdemokraterna.se
Socialdemokraternaorsa.se
https://www.facebook.com/socialdemokraternaorsa/

