
Valprogram för
Sverigedemokraterna 

i Orsa

Karin Svensson är Sverigedemokraternas förstanamn i kommunalvalet. Redan i det 
ordinarie valet i fjol blev hon invald i kommunfullmäktige för partiet. 

Karin Svensson:
- Ett bra företagsklimat är
oerhört viktigt för glesbyg-
dens överlevnad. Det
behövs inte bara ett enklare
skattesystem utan också en
vilja från kommunens sida
att stimulera företagande. 

Detta vill
Sverigedemokraterna 
åstadkomma i Orsa:

✔ Bemannad polisstation.
✔ Kvalitet i vård och omsorg.
✔ Rättvisa villkor för småföretagande.
✔ En livskraftig landsbygd.
✔ En skola värd namnet.
✔ Ett rovdjursbestånd på rimlig nivå.

Dessutom tycker vi att det är viktigt att Orsa
även fortsättningsvis håller invandringen på
en låg nivå. Vi vill inte att vår kommun ska
drabbas av samma problem som många andra
kommuner med stor invandring.

Kontakta vår lokalavdelning:
Karin Svensson: 0250-55 03 34
E-post: orsa@sverigedemokraterna.se

Du kan också kontakta vårt 
distriktskansli i Uppsala:
SD Sveadistriktet, Box 1932, 751 49 Uppsala 
Tel: 018-51 08 10
E-post: uppsala@sverigedemokraterna.se

www.sverigedemokraterna.se

Rösta med oss 

den 16 mars!

Varför SD?

Sverigedemokraterna
Omtanke och tradition

Solveig Baudin:
- För mig är det viktigt att
det finns en bemannad
polisstation i kommunen.
Det är ju inte klokt hur de
resonerar när de vill lägga
ner nästan alla stationer i
Dalarna. 



Inför det ordinarie valet, i september 2002, sade vi från
Sverigedemokraterna i Orsa att skolan och omsorgen är de mest priorite-
rade verksamhetsområdena i kommunen. Så är det naturligtvis fortfa-
rande. 

Problemen för de äldre är lika stora som tidigare, och i skolan fortsätter
utvecklingen att gå åt fel håll. Socialdemokraternas kommunalråd, Ann
Beskow, har pressats på svar hur andelen godkända elever ska kunna ökas,
men utan att ha gett några bra svar. Dessutom har drogproblemen blivit
alltmer påträngande. 

Våra ställningstaganden på 
viktiga områden:

Vård och omsorg
Vi vill kämpa för de äldre och deras rättigheter. I dag är det ett straff att bli gam-
mal i Sverige, och inte bara för de gamla. Även anhöriga sliter ut sig för ingen-
ting. Generationerna måste mötas och lära sig att förstå och umgås med varand-
ra om vi ska få ett bra samhälle och klara rekryteringen till äldreomsorgen.
Tvinga kommunpolitikerna att ge sig ut och träffa de pensionärer som behöver
hjälp från kommunen. Vi vill även att kommunen verkar för en statlig anhörig-
peng för vård i hemmet. Vidare: Det är viktigt med stationära läkare, så folk slip-
per träffa en ny varje gång de besöker vårdcentralen. Bättre livskvalitet i Orsa,
såväl som påverkan på landstingspolitikerna kan vara medel för att nå detta syfte.

Skolan
Tidigare hade vi en bra skola i Orsa. Så är det inte längre. Allt färre av våra ung-
domar får godkända slutbetyg. Standarden på skolan och dess undervisning
måste värnas kraftfullt och anslagen ökas. Sluta med pedagogiska experiment,
och titta istället på hur skolan fungerade på den tiden när elever lärde sig till-
räckligt för att bli godkända.  

Drogproblemen
En del äldre drogmissbrukare har flyttat till kommunen, och detta kan ha ett
samband med att ungdomar använder droger mer än tidigare. Orsabostäder bör
vara vaksamma på vilka som vill hyra lägenhet. Byggnadsnämnd och hälso- och
miljöskyddsnämnd ska vara vaksamma på vilka som flyttar in i hus ute i bygden.

Socialnämnden bör arbeta för en bättre missbrukarvård. Kommunen måste göra
vad den kan för att inte bli en fristad för narkomaner. Det behövs hjälp från poli-
sen, och vi kräver att polisstationerna blir kvar i Dalarna, inklusive i Orsa. Staten
måste skjuta till mer pengar till polisen, så att stationerna kan hållas öppna. Och
varför inte gå ännu ett steg: Orsa är en utmärkt ort för den nya polishögskolan.
Påverka regeringen att fatta detta beslut. 

Rättvisa för företagarna 
Orsa kommun spelar inte med öppna kort i hanteringen av företagarna. Vi rös-
tade nej till "Dalagatan 1" i fullmäktige, och vi kommer att fortsätta verka för att
alla företagare ges lika villkor av kommunen. Bra företagsklimat, och fler jobb till
kommunen. I framtidens Sverige måste det vara möjligt att ha ett jobb, även om
man bor på landsbygden eller i en mindre ort. 

Uppmärksamhet på rovdjursfrågan 
Sverigedemokraterna i Orsa vill verka för att befolkningen är trygg mot björn
och rovdjur. Kommunen måste skyndsamt utreda hur bestånden ska kunna hål-
las på en rimlig nivå. För övrigt vill vi gärna ha ett nationellt rovdjurscentrum
lokaliserat till Orsa. Planera för detta i samverkan med natur- och viltvård-
sintressen. 

Dalagatan 1. Sverigedemokraterna röstade nej till “Dalagatan 1” när frågan kom upp i
kommunfullmäktige.Vi kommer att fortsätta verka för att alla företagare ges lika villkor
av kommunen.


