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”Åsiktskatalog”  Visionsarbetet Orsa 2050

Detta är en uppräkning av de åsikter som kommit fram från 
enskilda deltagare vid de två inledande visionsdagarna för 
politiker, tjänstemän och unga kommunutvecklare .

När visionen är klar kommer en uppföljning där vi kom-
menterar de åsikter vi tagit hänsyn till, eller varför vi lämnat 
några därhän. 

 Vad kan VI göra?

Skapa vi-känsla i arbetet.

Medborgardialog- medarbetardialog är avgörande.

Få fler att äga frågan.

Våga satsa pengar, tid och kraft.

Skapa samhälle där unga vill bo, leva och verka. Fråga, lyss-
na, genomför tillsammans.

Inga önskelistor. In med gemensamma projekt

Leva och verka visionen

KUP- verksamhetplan Mäta och följa upp

Våga göra misstag/Tänja på gränserna

Tycka till och ifrågasätta

Vara kreativa

Utmana

Okomplicerat

Lita på varandra

Lyssna på medborgare via olika kanaler.

Möta unga där de finns

Skapa en gemensam målbild

Tydliggöra visionen så den blir konkret

Samlas och dela goda exempel

Med istället för för

Meningsfullt Med

Lämna ifrån sig makt

Utmana

Prioritera

Vara öppna, våga lyssna

Bestämma oss

Utveckling för Orsas bästa

Leva efter visionen – göra avväganden

Alltid ha visionen med i det vi gör

Våga tänka nytt

Ha det obekvämt ett tag

Släppa på tyglarna

Symbolinsatser föra att visa att visionen lever

Gerilla aktioner

Våta

Förutsätt inte det negativa

Ta reda på vad vi vill

VI måste visa vår vilja

Tydliggöra förväntningar på chefer och medarbetare – med-
arbetar- och ledarskapspolicy

Visionsfond

Skapa möjlighet för snabba enkla projekt – Testa

Skapa visionsfonden parallellt

Vision som inspirerar görandet

Införa krångelombudsman

Göra musik synligt i centrum

Göra andra stoltheter synliga i centrum

Fritt wi-fi i centrum

Demokratidagar för unga

Satsa på säkra cykelvägar för unga

Låt unga visualisera Orsas profil i skolorna

Outsourca utvecklingsbudgeten

Alltid använda musik i vår kommunikation

Söka interregprojekt för att genomföra mash-up tillsam-
mans med modiga och fritänkande svenska och norska 
kommuner

Lyfta fram det vi är stolta över

Visa upp det så det blir synligt

Sålla in de som inte brukar synas – ungdomar och doldisar

Medarbetardialog

Skapa mötesplatser mellan kommun och näringsliv

Locka och mobilisera de som idag inte är aktiva i något ut-
vecklingsarbete

Externa mentorer för kommunens chefer

Se till att Orsa fortsätter vara ett tryggt samhälle

Skapa den bästa skolan

Skapa den bästa omsorgen

Hönshus på nya SÄBO

Ungdomspixlar



Projekt friska medarbetare

Så lite styrdokument som möjligt

EN karta

Involvera cheferna

Lyssna

Möjligheter

Ambition att vilka tillsammans 

Samskapa

Aktivitetsdagar tillsammans

Hyra ut cyklar , motionsgrupper ute

Bli bättre på att tala om allt bra vi gör. Kommunicera det.

Hur ska vi alla medarbetare göra ännu mer för invånarna i 
Orsa

Det där lilla extra

Plan för att förankra visionen

Glöm inte ungdomarna

Tillsammans ta fram en tydlig vision utan alltför många 
floskler

Samskapa

Allt vi gör ska tar fram från medborgarna

Prioritera var vårt pengar går till

FÅ hit människor som vill bo här genom att hitta något 
som lockar hit dem

Vara tydliga och konkreta Visa med handling

Kanalisera stoltheten som redan finns

Unga får ta plats på sina egna villkor

Göra – inte bara prata

Kola in läget

Testa idéer mot andra

Ta del av deras åsikter

Vilka värden vill vi ska styra och finnas

Föra ut budskapet i alla led

Fördel att det inte är så stor personalgrupp

Se vad vu har att bygga på detta – vi behöver inte uppfinna 
allt. 

Tänk inte mer än nödvändigt

Mer kollektivtrafik

Rusta upp miljön på byn

Forma en sida på sociala medier där alla kan göra sin röst 
hörd

Alla ska komma med förslag på hur Orsa ska bli bättre

Vilja försöka, prova

Orsas vision ska vara fåordig och lätt att komma ihåg

Gör först- tänk sen

Hjälp ungdomarna med deras projekt

Vi ungdomar behöver ett ställe att vara på på kvällarna samt 
helger

6 gånger om året ska 6 saker göras som invånare i Orsa fö-
reslagit via t ex Facebook. 

Viltgymnasie i Grönklitt

Arbeta med kulturen

Bli bättre på att belöna, sätta ljus på bra insatser

Få med cheferna i förändringsarbetet

Lyfta Orsa Ordning och reda – kreativitet

Fortsätta det förändringsarbete vi håller p åmed. 

Skolan – läxhjälp, Extraskola, Pluggklubb

Att man ska få större översikt över vad det finns för jobb

Vad finns det utanför Orsa

Ungdomars fritidsplatser, fik, café, aktiviteter, mötesplatser

Shoppingplats

Hitta en identitet för Orsa

Mysigare vid vattnet

Parker

Hjälpa unga att hålla sina mål

Vad kan JAG göra?
Använda min roll för att skapa mervärde i dialog med unga 
och politiker

Skapa dialogforum och projekt i syfte att få fler att vilja mer

Vara en medskapande medarbetare och medborgare i Orsa 
kommun

Säkerställa ung-perspektivet på riktigt. Inga ”mutor” utan  
delaktighet. Skapa medborgare med känsla för orten. 
MUCH Fokus 18

Medvetandegöra unga om visionen och peppa i att göra 
dem till medskapare.

Implementera barn och ungdomsstrategin och koppla till 
visionsarbetet.

Tänka utanför boxen

Ifrågasätta

Visa engagemang

Ha koll på omvärlden



Hänga med i det senaste

Se till att medarbetarna får möjlighet att göra ett bra arbete

Låta medarbetarnas idéer komma fram, inspirera

Leva som jag lär. Mer tillit mindre kontroll

Ta mitt medar betarskap på allvar

Hålla det enkelt, konkretisera

Håll i – håll ut

Våga göra, våga utmana

Premiera de modiga som vågar gör, de som jobbar bäst 
med sitt medarbetarskap och ger sina medarbetare förut-
sättningar att göra

Delta, samtala

Väga frågor,

Utmana, ifrågasätta, delge

Våga tänka nytt

Ha det obekvämt

Våga ta initiativ och föra fram idéer

Våga leda

Våga utmana

Lära mig saker 

Hjälpa till att få ihop allt som är på G

Driva centrumprojekt (i samverkan med Kalle och Orsa 
spelmän)

Medborgarförslag

Centrumprojekt

Lyfta fram positiva saker på företagsfrukostar och fester

Bidra med inspel och analys

Jobba för ett attraktivt centrum med Orsaprofil

Trotsa jantelagen och lyfta fram bra saker som företagare i 
Orsa gör

Arrangera fester och kunskapsaktiviteter.

Tycka gott om Orsa

Jobba politiskt för dessa saker

Lyssna

Sträva framåt

Delge saker på sociala medier i positiv anda

Våga göra misstag

Våga göra knasiga saker

Vill något

Ledare engagerade

Skapa möjligheter för alla

Arbeta med medarbetarskap

Bidra med min erfarenhet

Inspirera

Engagera

Uppmuntra att vilja

Våga gå utanför boxen 

Komma med idéer

Inleda filmprojekt

Filma korta filmer med mobilen för att visa upp våra verk-
samheter

Våga tänka nytt

Teman Stolthet och humor som röd tråd

Strategiskt jobb schemalägg verksamheterna

Hjälpa till med dialog, info och kommunikation

Hjälpa till att beskriva, sammanfatta. Göra budskapen in-
tressanta

Förklara vikte av att ta sig tid till dialog och kommunikation

Jobba med målgrupp – vila är de (inte fokus på oss) Vad är 
viktigt för dom?

Återkoppling

Jag ångrar att jag växte upp i Orsa eftersom det inte finns 
möjligheter och det känns som man inte kan bli något stort 
om jag inte flyttar snart

Man vill komma till Orsa för att bli något och inte flytta för 
att det inte finns något att bli. (Karriär)

MEDBORGARDIALOGER

Ett tiotal medborgardialoger hölls under sommaren. Främst 
fanns politiska representanter vid våra mest besökta affärer, 
vid torghandeln i centrum och vid tre av Orsayrorna. Ett 
offentligt möte som ordnades lockade en enda deltagare! 
Total tyckte ca 120 personer till. 

Handel: 
Mer affärer 

Mer klädaffärer

Sänk hyran på lokaler så att fler ha råd  att ha affärer.

Öppet vardag och kväll.

Mer affärer

Mer specialaffärer

Småskaligt mycket närodlat av lokala bönder

Få butiker men med ett specialutbud. Inte konkurera med 
Mora i masskonsumtion



En utveckling av samhället skulle också vara bra så där 
fanns affärer, inte bara livsmedelsaffärer, så att Orsa blev 
mer levande. 

Omsorg 
Äldreboende mer personal

Förbättrad hemtjänst – kundanpassad

Bygg ett flott och fint äldreboende

Familjecentrum

Bra sjukvård

Orsagården fungerar toppenbra. Ljusglimten

Boende för äldre typ mindre hus innan särskilt och trygg-
hetsboende. Se Lisselby i Mora.

Äldreboende på bästa sätt

Alla äldreboenden i mark-
planet! Utrymningsvänligt 
och ger enkel möjlighet till 
utevistelse. Nya boenden i 
bymiljö där de skapas som 
en kringbyggd gård och med 
personal från byn.

Bra skolor och äldreomsorg 
där personalen har tid att se 
alla, mindre barngrupper och 
mer personal.

Kommunen har blivit omtalad 
för sin goda äldrevård.

Sjukvården är jag mycket nöjd 
med. 

Boende 
Lättare att etablera och bygga

Det är många som flyttar hit – Skattungbyn växer! Det 
finns stor potential

Bygg högre hus

Bostäder behövs

Bygg små Attefalkshus  25 m2

Eftersom jag kommit upp i en hög ålder är jag mycket nöjd. 
Men hyrorna på Orsabostäder är allt för höga. Orsabostä-
der ligger med mycket överskott, glera mijoner, on hu har 
dom högsta hyrorna i landet. 

Arbetsmarknad/Näringsliv 
Mera arbeten och industrier

Turister

Mer arbetstillfällen

Locka hit en fabrik. Då behövs också mer bostäder.

Jag tycker att man ska satsa mer på SMÅ jordbrukare och 
fäbodbruket

Naturturism är något som kan ge intäkter till Orsa.

Ett bra och välkomnande klimat för företag, stora som små. 

En turistkommun som både svenska och utländska besöka-
re vill besöka och vistas i.

Hoppas att vi kan ströva i skogen, plocka bär och svamp så 
vi också kan tillgodse en viss mängd turister, men ej bygga 
ut tuirsmen för mycket så det inte blir som ett nytt ”Sälen”.

Lärande:

Skola och ungdomsverksamhet bättre gehör

Gratis kulturhistoria – kommunen håller med instrument

(Blåsinstrument – eleverna 
har egna munstycken)

Filial till musikhögskola

Hög personaltäthet i 
skolor och förskolor 
för att ge barnen en bra 
start i livet

Satsa på de små sko-
lenheterna och utbilda 
lärare i fler ämnen 
eller satsa på ambule-
rande lärare. År 9 bör 
finnas i anslutning 

till ett gymnasium medan övriga 
årsklasser finns på en mindre enhet.

Bra skolor och äldreomsorg där personalen har tid att se 
alla, mindre barngrupper och mer personal.

Skolan ska få möjlighet att ge eleverna god uppfostran och 
insikt i miljöfrågor och alla människors lika värde. 

Barnfamiljer flyttar till Orsa på grund av bra skolor.

Centrum 
Gör om centrum så vi ser hur vägarna går

Få ett attraktivt centrum som genererar nua företag

Ta ner fiolen

Bättre skötsel av fontänen i Tingshusparken

Renare på gatorna

Grönare centrum

Ut med bilarna

Parkeringsplatserna är för små och felplacerade.

Centrum flyttas till ammunitionsbacken, typ Västkusten, 
med gångstråk

Fel att det har blivit kontorslokaler i centrum. De ska vara 



till för butiker.

Mer funktionalitet och mindre design. 

Ett blomstrande samhälle med ett tilltalande centrum. Väx-
ter, vackra hus, ett folkliv i centrala Orsa.

Fritid 
Ökat fiskebestånd

Fria fiskevägar

Vildmarken en resurs

Mycket aktiviteter genom bra villkor för föreningar

Idrottshall

Spola upp en skridskobana i Tingshusparken

Livemusik på dansbanan på Campingen

Många fler karuseller på Orsayran

Ett gemensamt hus för 
föreningar och med-
borgare i Orsa med 
träffpunkter. Föreningar 
och kommunen kan på 
så vis enkelt samarbeta 
(Likt Borås kommun)

Kommunika-
tion/trafik 
Bra kommunikation 
tåg, buss, flyg

Bredband åt alla

Övergångsställe mellan Saluhallen och By-
rackarn

E45 som Orsa södra har ritat med gång och cykelvägar

Bra kommunikation på inlandsbanan

Cykelvägen tar slut 

Hansjövägen efter Bron, vid Violas kiosk. Övergångsställen 
saknas

År 2050 hoppas jag att det finns jättebra kommunikationer 
i Orsa och andra glesbygdskommuner. Det de har börjat 
med i Skattungbyn med samresor via en app, hoppas jag 
spridit sig till andra byar.

Tåg mer fler hållplatser i Orsa och Mora (t ex vid skolorna 
och Utmeland-Hemus)

Jag ska fortsätta med bilr för att göra några ärenden.

Bättre förbindelse. Tåg ända in till Mora Centrum

Ha  
kvar det fasta  
telefonnätet i Orsa

Kollektivtrafik med stora bussar är onödigt energikrävande 
i glesbygd där ytterst få vet hur man använder anropsstyrd 

trafik. Satsa de pengarna på taxi så det går att åka ända he-
mifrån till målet för ”busspris”.

Gratis bussar, fossilfria fordon. Helt fossilfritt samhälle.

Fler elbils-laddningsstopar

Cykelvägar till alla kommunens byar

Samåkning och bra kommunikationer. 

Bra kommunikarioner - framförallt tågtrafiken. Dataupp-
koppling. 

Övergångsställen med zebra.

Gratis buss runt byn som på Arlanda.

Handikappvänligt utan trappor till buss och tåg.

Demokrati 
Alla politiska partier ska samarbeta. Återinför nämnder. 
Utskott fara för demokrati med utstkott

Tror inte Orsa kan vara sån liten kommun i fram-
tiden

Hur följer politikerna över-
siktsplanen? Byggnadsnämn-
den, Miljöbalken?

Kommuninternt 
Satsa mer på personalen

Delegationen saknas

Språkkunskaper

Lyssna på personalen

Öka integrationsarbetet.

Orsagården. Flera slutar.

Lyssna på vad vården säger ang. teknik. Larmsystemen 
fungerar inte. Display finns inte.

Offentlig service 
VA-utredningen prio Viborg pga Sörmedsjöns vattenkvali-
tet

Skapa en app så man kan felanmäla olika problem så de kan 
åtgärdas direkt.

Myndighetsutövningen är för krångligt

Poliskontor på varje ort

Tillagning av mat på varje enhet med barn och gamla.

Miljö/landskap 
Biogasfabrik

Öppna landskap Vångsgärde, kommunens skog, Korv Ny-
ström

Mer gröna ytor, mysiga samlingsplatser



Mer solceller på de offentliga taken!

Solceller på de flesta av kommunens byggnader, både of-
fentliga och privata.

Fler vindkraftverk på utvalda platser. 

Kravodlat

Önskar att framtida Orsabor må ta del av vår fina natur, 
med tillgång till aktivitet både sommar som vinter, vår och 
höst.

Kultur/Kulturarv 
Ta inte ner de gamla elledningarna för svalorna har inte 
någonting att sitta på.

Den nya sträckningen av E45 främjar inte kulturmiljön och 
försämrar därmed för turismen som Orsa lever av till 80 %.

Bron över Oreälv (bågvalvbron i betong, nu cykel och gång-
bro, är ett vackert intlag i miljön. Beakta förslaget som är 
utfört av betongexpert Sven Olof  Ahlberg, beställt av Orsa 
kommun

Ge bidrag till 
gamla timmer-
byggnader som 
nu står och för-
faller. Timmer-
husen är Orsas 
varumärke. 

Fortsätt att ut-
veckla musikpro-
filen

Inspirationsfes-
tivalen skulle vi 
vilja utveckla mer 
ihop med kom-
munen.

Teaterprojekt EU

Mötesplatser, och 
fortsatt bra kulturutbud.

Ett blomstrande förenings- och kulturliv.

Barn och Ungdom 
Det viktigaste här idag är barnen med föräldrar, för dessa 
barn är viktigast år 2050.

Familjecenter

Lekpark i Skattungbyn i närheten av äldreboendet/Kristal-
len

En elevhälsa som kan jobba förebyggande.

Integration 
Bra hjälp till alla nyinflyttade oavsett bakgrund. Behövs 
utbildning/info kring andra kulturer för att öppna upp ögo-
nen för andra kulturer.

Lär nyanlända att sköta tvättstugan. Bara irritation skapar 
fientlighet.

Allmänt 
Enkelt att leva

Som nu! Melvin 7 år.

Mer integrerat äldre och yngre tillsammans

Fritt från narkotika

Tycker om att bo i Orsa

Som det fungerade på 80-talet

Människor ska börja umgås igen och inte titta i telefonerna

Alla är vänner med varandra, det är viktigt.

Pratat med flera personer men att man komma till en vision 
är mestadels en bro för långt.

Var rädd om skattepengar. Tänk er för innan.

Glada och nöjda invånare i enlevande kommun där vi vär-
nar om varandra 
och tar ansvar för 
varadra och vår 
natur, både lokalt 
och globalt. 

Mindre konsum-
tion. Byta saker, 
reparera och inget 
matsvinn.

Värna om det 
lokala

Större jämlikhet

Att människor 
bryr sig om var-
andra

Ett samhälle som 
inkluderar alla, tar 

till vara alla resurser, mänskliga liksom de som finns runtom 
i Orsa.

En levande landsbygd där äldreomsorg, sjukvård, barnom-
sorg är väl fungerande. 

Orsa har god kontakt med omvärlden.

Vill att mina barn oavsett var de bor i i Sverige eller utom-
lands ska i sitt sinne alltid ha Orsa i kärt minne och som en 
positiv förebild att ha med sig. Besöka och vårda min grav!



Synpunkter inkomna via webben orsa.
se.

Så här fungerar mitt Orsa 2050!
Bra dricksvatten/grundvatten/ytvatten till alla. Vilket 
innebär att man jobbat bort alla dåliga enskilda 
avlopp och industrier/företag av alla de slag jobbar 
aktivt med rening av sitt avloppsvatten.

Det är en liten men aktiv ort, det händer saker, det 
finns gemenskap, alla är och känner sig välkomna 
och inkluderade.

Koppången är Nationalpark och naturturism är stort. 

Fastigheterna är skiftade så att folk inte bor på var-
andra och därmed inte heller stör sig på sina gran-
nar hela tiden utan man har en fin sammanhållning 
istället.

Det går bra för bönderna som då är helt ekologiska. 
Det bedrivs ett hållbart skogsbruk och för att minska 
förlusterna av skog i bränder har man större andel 
blandskog och en plan för att bränna av undervegeta-
tionen under kontrollerade former. Våtmarker är ett 
naturligt brandskydd i skogen.

Koppången är en nationalpark med över 100 000 
årliga besökare.

Mitt Orsa är en del av Sverige/ Norden/  Världen som 
inte längre är en kommun utan en plats som ingår 
i ett sammanhang och är en unik positiv bidragan-
de pusselbit och aktör. Utifrån Orsas unika plats på 
Tellus så har vi möjlighet att vara spännande, attrak-
tiv för oss som bor här och för alla som på något sätt 
kommer i kontakt med Orsa.

Ett öppet, flexibelt samhälle dit alla är välkomna.
Kommunen lever upp till det de pratat om i alla år - 
den är en musikkommun.

Musikskolan är nu kulturskola och fortfarande av-
giftsfri. 

I skolan har man äntligen läst alla forskarrapporter 
och gjort en medveten satsning på de skapande äm-
nena - vilket bl a lett till avsevärt bättre resultat i de 
gamla kärnämnena.

Att det är en musikkommun syns i gatubilden - men 
även att vi är en naturkommun och en plats med 
historia.  Järnvägen framhävs så att folk förstår varför 
vårt centrum ser ut som det gör. 

Vi har flera små nischade butiker som kan erbjuda 
den där känslan som e-handeln inte kan.  De tillhör 
i lika hög grad upplevelseindustrin som handeln. 
Basutbudet kan vi fortfarande handla i Konsum, Ica 
och Willys (eller vad dom heter 2050)

Den kreativa miljön har gjort att tjänstesektorn ökat 
ytterligare. Orsa har blivit intressant för folk med 
idéer, folk som kan dra nytta av varandra. 

Orsa är fotfarande i första hand en boendekommun. 
Industrierna finns i Mora, men det gör ingenting för 
kommunikationerna är så bra att den som bor här 
inte tänker på avståndet. 

Orsa och Mora ser äntligen på varandra som viktiga 
resurser, inte som konkurrenter. (Fast vi fortsätter 
och käbbla på ett sånt där syskonaktigt sätt. Det är 
bara kul:)

Orsa och Mora är öppna för gemensamma satsning-
ar på infrastruktur och även på anläggningar. En ny 
sporthall eller simhall kan lika gärna ligga mellan 
Mora och Orsa som inom någon av kommunerna. I 
vissa fall kan man även tänka sig att bidra till en sats-
ning i den andra kommunen, om den gynnar områ-
det som sådant, ungefär som Haparanda och Torneå. 

Orsa är fortfarande litet, men naggande gott.

Växt med fler bostadsmöjligheter

Mer teknik inom vården

Lokalhandens popularitet kommer att öka, fler vågar 
öppna.

Arbete, bostad, kultur

Allt blir större, snabbare, längre mellan beslutsfattar-
na.

Lilla människan kommer ikläm



Inte lika självständiga, mer centralstyre.

Orsamålet försvinner, mindre fäbodkultur.

Viktigt: Mer turism, mer butiker, mer arbetsplatser

Känns: Att Mora blir en förort till Orsa. att byarna 
växer ihop.

Fungerar: Fungerar bra.

Är: Självförsörjande, mycket arbetstillfällen, folk 
kommer från grannbyar för att arbeta. Skattungebor-
na lär ut hur man bäst driver produktion av grödor 
och ekologisk livsstil.

Jobb och möjligheter är viktigt att det finns. Syssel-
sättningar och fritidsaktiviteter för barn och ungdo-
mar. 

Fungerande vård och omsorg är viktigt.

Bättre kollektivtrafik behövs.

Jag tror att Orsa och Mora kommer vara mer eller 
mindre hopbyggt. Förhoppningsvis medför det mer 
jobb och möjligheter.

Förnybar energi

Mera friluftsliv

Grönklitt större

Bättre verksamhet på LSS

Mer affärer, fabriker

Mera upplevelser

Mera odlingar

Mera sysselsättning på AME

Olika byggnader individanpassas

Små kommuner slås samman

EU Bidragsansökningar

Kommunikation

Närhet till service

Öppna landskap

Skattelättnad för kommuninnevånare

Öppna järnvägen

Orsa ska kännas som en attraktiv kommun där 
människor vill bo pga ett vänligt och välkomnande 
klimat. 

Barnen ska få en trygg miljö i skolan och få möjlighet 
till viktiga sysselsättningar såsom kultur, idrott och 
annat som lyfter dem. De ska få möjlighet att utveck-
las till hela människor och på det sätt som de vill och 
har förutsättningar till. Inte styras in på en smal väg 
för att passa in i våra system.
 
Naturen ska finnas tillgänglig för alla. Vi ska värna 
om det vi har. 

Tid ska läggas på kärnan i olika verksamheter.

Bättre kommunikation till byarna

Mera cykelbanor till byarna

Tänk på naturen. 296 är inte roliga att cykla i

Då finns det hundrastgård. Det har alla kommuner 
men ej Orsa

Då finns det mera personal till äldrevården så vi kan 
ta hand om våra gamla.

Att det finns personal som tar hand om mig.

Livsmedelsaffärer och andra affärer måste finnas.

Bra bostäder

Kommun kan äga en gård där vi föder upp djur och 
odlar till skolor och äldreboende



Fritidsaktivteter för alla

Simhall & Sporthall

Kolonilotter

Fler affärer, t ex skor, kläder, hushållsartiklar. Sådana 
som inte finns nu.

Bra bostäder

Äldrevården funkar bättre. Mera personal t ex.

Kortare tandvårdsköer

 Viktigt Bevara Orsas identitet

 Kännas levande! Attraktivitet

 Ren natur

 Pendlingsstråk

 Naturturismkommun

 ”MORSA” - kommunerna växer ihop - Orsa är den 
”vildare” delen

 Snöberedskap via sensorer - IOT - Internet of thing

 Självförsörjande - jordbruk- öppet landskap- el - 
vatten 

 Digitalisering

Alla är hjälpsamma och är vänliga. 

Drog fritt. 

Kunskap finns hos medborgaren om att medborga-
ren skapar samhället och bär ansvar över sitt hand-
lande/ agerande.

Medborgaren och alla som arbetar i Orsa är försikti-
ga och rädda om resurserna.

Alla har ett gemensamt språk som alla förstår
Friska och starka
Det finns olika aktiviteter för fritidslivet

Det finns möjligheter att förflytta sig lätt mellan olika 

stationer

Friskt vatten i kran

Näringsriktig mat

En attraktiv kommun med bra skola, äldrevård och 
företagarkultur. 

Invånarna lever klimatsmart, äter ekologiskt närpro-
ducerad mat med stor del vegetarisk kost. 

Vår klimatsmarta skidanläggning är känd och ligger i 
framkant. 

Vi använder dom tillgångar vi har på ett bra sätt. 

Vi satsar mycket på att ungdomarna ska ha en aktiv 
fritid med stora möjligheter att prova olika saker.

Att vi har en väl fungerande skola, förskola och äld-
reomsorg där vi har kompetent personal. 

Att vi fortfarande har en handeln och att näringslivet 
blomstrar. 

Om jag använder mig av äldreomsorgen så vill jag att 
de ska finnas möjligheter till aktiviteter.

Det är ett samhälle som präglas av delaktighet för 
medborgarna och transparens hos kommunens led-
ning. 

Det ska vara tydligt för alla både medborgare och 
medarbetare vad kommunen står för och vilka för-
väntningar man har på varandra.

Ett jämställd samhälle, där olikheter tas tillvara.

Sammanväxt med Mora, med för och nackdelar. 

Fler butiker och företag.

Ett ställe man längtar till och en plats där man gärna 
vill bo och jobba i.



Orsa är ett samhälle som känns levande med flera 
butiker och aktiviteter som lockar invånarna. 

Både somrar och vintrar känns levande. 

Välkomnande människor som bjuder in till gemen-
skap.

Klimatpositiv kommun. (dvs bättre än klimatneu-
tral). 

Ihopslagen kommun med Mora och Älvdalen. Vi är 
för små för att lösa kärnuppgifterna.

Sammanväxt med Mora, med för och nackdelar

Bra dricksvatten/grundvatten/ytvatten till alla. Vilket 
innebär att man jobbat bort alla dåliga enskilda avlopp 
och industrier/företag av alla de slag jobbar aktivt med 
rening av sitt avloppsvatten.

Det är en liten men aktiv ort, det händer saker, det 
finns gemenskap, alla är och känner sig välkomna och 
inkluderade.

Koppången är Nationalpark och naturturism är stort. 

Fastigheterna är skiftade så att folk inte bor på varan-
dra och därmed inte heller stör sig på sina grannar hela 
tiden utan man har en fin sammanhållning istället.

Det går bra för bönderna som då är helt ekologiska. 
Det bedrivs ett hållbart skogsbruk och för att minska 
förlusterna av skog i bränder har man större andel 
blandskog och en plan för att bränna av undervegeta-
tionen under kontrollerade former. Våtmarker är ett 
naturligt brandskydd i skogen.

Koppången är en nationalpark med över 100 000 årliga 
besökare. 
Mitt Orsa är en del av Sverige/ Norden/  Världen som 
inte längre är en kommun utan en plats som ingår i ett 
sammanhang och är en unik positiv bidragande pus-
selbit och aktör. Utifrån Orsas unika plats på Tellus så 
har vi möjlighet att vara spännande, attraktiv för oss 
som bor här och för alla som på något sätt kommer i 
kontakt med Orsa.

Satsa på naturen och miljön. Det är därför turisterna 
kommer hit. Gör Koppången till nationalpark så kom-
mer turismen öka ännu mer och Orsa får ytterligare en 
sak som placerar oss på kartan.

Min förhoppning är att Orsa trots att det är en liten 
ort år 2050 känns som ett ställe där luften inte står 
stilla. Det är lätt att ta sig hit och härifrån och vi har 
välfungerande kommunikationer även med tåg. Det 
finns lösningar för att jobba på olika sätt- exempelvis 
välfungerande kontorshotell för människor som valt 
att bo här men kanske jobbar helt eller delvis från 
andra orter. 

Vi har ett medborgarhus som inrymmer kulturhus, 
bibliotek, möteslokaler och kanske ateljé/verkstad för 
föreningar och andra konstellationer, scen för musik 
och teater, café som drivs av upphandlad näringsidka-
re, butik för lokala producenter/ hantverkare etc. kan 
drivas som ekonomisk förening eller i offentlig regi om 
det är möjligt. Kommunens Kontaktcenter och ansik-
te utåt mot medborgarna placeras här och blir basen 
i verksamheten tillsammans med turistcenter. Här är 
navet och här andas det kreativitet och nyfikenhet!

Turismen är en ännu starkare näring och det avspeg-
lar sig även i centrum. Butiker och verksamheter som 
också erbjuder en upplevelse istället för att hopplöst 
försöka konkurrera med kedjor och e-handel blommar 
upp och det har blivit Orsas signum. Detta bygger på 
individers entreprenörskap och idéer och inte enbart 
på offentliga initiativ.

Vi satsar på våra fysiska utemiljöer. Gemensamma 
utrymmen som torg och gator har förtätats och fått 
mer inslag av variation och parkmiljöer. Våra utemiljö-
er i skolorna är varierade och omväxlande och inbjuder 
till rörelse och utevistelse. Eftersom vi vill ha barn och 
ungdomar som rör på sig och är ute har vi bestämt att 
asfaltstorg som skolgårdar ett minne blott. 

Lillåns utflöde i Orsasjön har öppnats upp och nivå-
reglerats så att båtar kan passera till och från Lillån 
från Orsasjön. Båtturister kan komma i princip ända in 
i centrum vattenvägen och verksamheter har utvecklats 
längs ån.

Medborgare i Orsa har en tydlig känsla och överty-
gelse att tjänstemän och politiker jobbar med sunt 
förnuft för att få ut mesta möjliga för skattepengarna. 
Medarbetare i Orsa kommun får stöd i tanken ”bästa 
valuta för skattepengarna” i de val de gör varje dag i 
sitt arbete. Distansen mellan medborgare, kommun 
och förtroendevalda har suddats ut och känslan av att 
jobba mot gemensamma mål är istället central.




