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Förord
Vi socialdemokrater har en vision, fastslagen i partiets plattform:

"Att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.”
Vår vision är ett sätt att förtydliga de värderingar som Socialdemokraterna står för och
vilket samhälle vi arbetar för. Vi socialdemokrater utgår från allas lika värde, vilket är
grundstenen i vår ideologi. Leva ett bättre liv rymmer flera dimensioner, både materiella
och icke materiella: att kunna ha en god levnadsstandard, ha balans mellan arbete och fritid
och ha möjligheter till utveckling. Känna frihet sammanfattar att jämlikhet och frihet är
varandras förutsättningar. Utan jämlikhet kan människor inte vara eller känna sig fria.
Känna framtidstro kräver ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt långsiktigt hållbart
samhälle med människan i fokus och där människans framtid är bättre än i dag. Därför vill
vi socialdemokrater också vara drivande i europeiskt och globalt samarbete för att skapa en
bättre och mer solidarisk värld för alla.
Vi socialdemokrater i Örebro vill skapa ett bättre Örebro. Ett Örebro som hänger ihop, där
alla har samma värde och känner att de hör till och hör hemma. Vi vill ha ett tryggt Örebro.
Vi vill skapa möjligheter för örebroarna att leva bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det
är utgångspunkten för allt vårt arbete.
Visionen sammanfattar det vi står för. Utgångspunkten för vår politik är
Socialdemokraternas partiprogram och det Framtidskontrakt med väljarna som antogs vid
partikongressen 2013. Den här skriften, Riktlinjer för S i Örebro 2015-2018, är
partiprogrammets praktik för Socialdemokraterna i Örebro kommun under de kommande
åren (antagen av Representantskapet den 9 december 2013). Det är utifrån dessa riktlinjer
vi formulerar det valprogram vi presenterar för väljarna i valrörelsen 2014 och det är
utifrån dessa riktlinjer vi ska bedriva vårt politiska arbete under de närmaste åren.
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Jobb för bättre liv, frihet och framtidstro
Vår viktigaste prioritering är fler jobb. Att många i Örebro saknar ett jobb att gå till
är ett slöseri med människors kunskaper, tid och vilja att bidra till Örebro
kommuns utveckling. Det är ett slöseri som Örebro inte har råd med. Ett bra
näringslivsklimat är grunden för en positiv utveckling i kommunen. Vi
socialdemokrater vill ha nya företag och nya jobb i Örebro.
Att få fler jobb handlar inte i första hand om särskilda jobbskapande insatser. När vi
säger ’en aktiv bostadspolitik’ innebär det jobb för att bygga om och bygga nytt.
När vi säger ’satsningar på vindkraft och solenergi’ så vet vi att det bidrar till en
miljövänligare kommun och till nya jobb. När vi ställer krav på ’sociala insatser vid
offentliga upphandlingar’ handlar det om praktikplatser och fler arbetstillfällen för
örebroare som står långt från arbetsmarknaden.
Vi socialdemokrater i Örebro kommun kommer att fortsätta verka för mer
samarbete och bjuda in alla som vill delta i kommunens utveckling till dialog och
samarbete. Vi tror att när hela samhället – medborgarna, näringslivet, universitetet,
regionen, kommunen och föreningslivet – drar åt samma håll så ökar
förutsättningarna för en positiv utveckling och fler jobb.
Vi vet att det är ur människors initiativ som det uppstår företagande och
gemensamma satsningar. Därför vill vi investera i Örebros utveckling tillsammans
med näringslivet och föreningslivet. Örebro behöver fler goda idéer, fler initiativ
och satsningar.

Ett gott näringslivsklimat för fler jobb
Arbete ger människor ekonomisk frihet och möjlighet till personlig utveckling. Att alla
bidrar till samhället med sitt arbete är avgörande en positiv utveckling och för att vi ska
klara att finansiera välfärden även i framtiden.
De senaste åren har konkurrensen om jobben hårdnat. Det drabbar inte minst unga som
ännu inte har haft ett jobb och nya svenskar hårt. Socialdemokraterna vill se ett Sverige
som har EUs lägsta arbetslöshet. Vi menar att regeringen har ett stort ansvar för att göra
insatser för att bekämpa arbetslösheten. Men det går att göra mer också i det lokala arbetet.
Politiken måste utgå från vad näringslivet och den offentliga sektorn har för behov i dag
och i framtiden. Det krävs en god dialog mellan arbetsmarknadens parter och staten. Det
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krävs satsningar på skolan så att företagen kan få rätt utbildad arbetskraft. Vi
socialdemokrater vill se ett nationellt kompetenslyft som omfattar grund- och
gymnasieutbildning och högskolan och som kompletteras med yrkesutbildning och bra
möjligheter till lärlingsutbildning. Det krävs bra offentlig och kommersiell service för
företagen och för att företagen ska kunna locka personal till Örebro. Det krävs också
investeringar i allmänna kommunikationer och infrastruktur för gods och människor.
Vi socialdemokrater vill förbättra dialogen med de företag som redan finns i kommunen
och med företag som kan tänka sig att etablera sig här. Vi ska söka breda lösningar i viktiga
framtidsfrågor. Kommunen ska vara en stabil och uthållig samtalspartner för företag som
vill diskutera långsiktiga investeringar i kommunen.
Kommunen ska fortsätta arbetet med att skapa fler arbetsplatser i olika stadsdelar. Det
kommunala bolaget Västerporten är viktigt för att kommunen ska kunna pröva nya
lösningar för fler i arbete, exempelvis skapa flexibla butikslokaler eller verkstäder med
korttidshyra för den som vill prova på att bedriva egen verksamhet. Västerporten ska också
erbjuda verkstäder och kontorslokaler, företagshotell, företagsgarage och andra typer av
lokaler till tjänste- och hantverksföretag på väster.
Vi socialdemokrater vill uppmuntra och underlätta så att fler kan och vågar starta företag
samtidigt som de arbetar. Kommunen ska vara snabb i sin service till alla företag och kunna
hänvisa nyblivna företagare till stöd och utveckling. Vi vill att fler unga ska få chansen att
prova på företagsamhet och få kunskap om vad det innebär att vara företagare. Skolan
måste förbereda unga på ett arbetsliv där alla medarbetare bidrar till utvecklingen med sina
kunskaper och erfarenheter.

En ny syn på offentlig upphandling
Kommunen och de kommunala bolagen har stora möjligheter att påverka den lokala
arbetsmarknaden och att bidra till att det finns relevanta praktik- och utbildningsplatser för
arbetsträning. Under de senaste åren har det gjorts banbrytande insatser i Örebro för att få
fler i arbete. Det kommunala bostadsföretaget ÖBO har sett till så att renoveringarna i
Vivalla också ger jobb åt arbetslösa vivallabor. Entreprenören Skanska har förbundit sig till
att 50-80 arbetslösa vivallabor ska få utbildning eller jobb i projektet.
Socialdemokraterna i Örebro har drivit på för att utveckla det arbetssättet och vi vill att det
ska genomsyra hela kommunkoncernens verksamhet. Vi säger att kommunen ska ställa
tydliga sociala krav eller miljökrav på leverantörerna i samband med upphandlingar inom
kommunkoncernen. Lagen om offentlig upphandling är därmed ett viktigt redskap för att
få fler i arbete. Vi vill också att kommunen ställer krav på kollektivavtal vid upphandlingar.
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Rätt utbildning för dagens och morgondagens arbetsmarknad
Vi socialdemokrater menar att utbildning är det viktigaste redskapet för att få fler i arbete
och för att överbrygga klassklyftor och könsklyftor. Därför vill vi att alla unga ska få
möjlighet till högre utbildning. Kommunen ska ha verksamhet för att söka upp och nå
unga arbetslösa eller yrkesarbetande som saknar avslutade gymnasiestudier.
Att satsa på vuxenutbildning är självklart enligt vår syn på jobb, arbetsmarknad och tillväxt.
Samhället och arbetslivet efterfrågar allt mer kompetens och utbildningssystemen måste
därför anpassas efter ett ökat behov av ett livslångt lärande. Många som har blivit av med
jobbet behöver få sin kompetens värderad och validerad. Många vuxna behöver få en ny
möjlighet att komplettera sina kunskaper så att de kan omskola sig eller gå vidare till högre
studier. Vi vill satsa på fler platser på Komvux och i kommunala yrkesutbildningar.
Kommunerna i Örebro län ska samverka i vuxenutbildningsfrågorna för att skapa goda
förutsättningar i vår region.
Örebro som en ännu bättre universitetsstad
Örebro universitet har utvecklats till ett europeiskt forskningsuniversitet av hög klass,
rankat som det sjunde i Sverige. Att studenterna lockas av Örebro som studieort är viktigt
för kommunens utveckling och avgörande för universitetets framtid. Därför måste Örebro
universitet utvecklas och Örebro bli en ännu bättre studentstad.
Det måste byggas fler studentbostäder i olika delar av staden. ÖBOs garanti om bostad till
inflyttade studenter är viktig, den ger studenterna ett eget boende och ett snabbt fotfäste i
Örebro. Studenterna hör hemma i hela stan, inte bara i Almby och Brickebacken.
Vi socialdemokrater har tagit initiativ till och drivit på utvecklingen av ett science park
(innovationscentrum). Science park ska vara till hjälp för både universitetet och USÖ att
utveckla innovationer i intern och extern samverkan. Universitets uppgift att samverka med
det omgivande samhället, inte minst näringslivet, är viktig. Universitetet och Örebro
kommun kan samverka mer kring forskning som stärker välfärden. Kommunens
verksamheter ska också uppmuntras till att erbjuda praktikplatser till studenter.

En stad för människors möten
Örebro kommun är inte så stor till ytan, men ovanligt rik på olika naturtyper. Inom några
mils radie finns Kilsbergen, Närkeslätten och Hjälmaren. Här finns ekhagar och trollskogar
och fantastiska fågellokaler i form av Oset, Kvismaren och Tysslingen. Här finns
Hjälmaren med fantastiska möjligheter till båtliv och fiske. Naturen och de möjligheter till
rekreation och friluftsliv som den ger är en viktig resurs för Örebro kommun – det främjar
folkhälsan och det bidrar till att locka nya invånare.
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Besöksnäringen ger viktiga arbetstillfällen, inte minst på landsbygden. Förutsättningarna för
en utveckling av turistnäringen i Kilsbergen är viktig och vi verkar för fler företag inom
besöksnäringen i kommunen. Örebro har blivit utnämnd till Årets friluftskommun flera
gånger och vi vill skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna fortsätta vara det. Vi
anser att arbetet bör utvidgas och utvecklas utifrån tidigare goda erfarenheter. Åstadsprojektet med Å-promenaden och utvecklingen kring Oset och Varbergaskogen är bra
exempel på breda och långsiktiga investeringar för att lyfta in naturen i stadsrummet och
knyta samman olika miljöer.
Vi vill fortsätta arbetet med att rusta upp i och kring Karlslund. Redan har det gjorts
satsningar på utemiljöer för barn och utställningarna på Tekniska kvarnen har rustats. Men
området och Karlslunds herrgård skulle kunna bli ett bättre besöksmål för örebroare och
locka fler besökare till Örebro och till området än det gör i dag. Området behöver göras
mer känt och mer tillgängligt via cykel, buss och båt.
För att Örebro ska bli en ännu attraktivare kommun att besöka, leva och verka i vill vi satsa
på mer grönska, städning och klottersanering. De träd som nu försvinner på grund av
almsjukan ska så långt det är möjligt ersättas. Vi vill öka tillgängligheten och attraktiviteten
till våra naturområden genom att rusta motionsspår, skid- och vandringsleder, vårda
möjligheten till fiske för alla och förbättra informationen om och i naturreservat och
friluftsområden. Vi vill satsa på natur- och friluftsskolor för barn och unga i hela Örebro
kommun och utveckla möjligheterna att bedriva dagkolloverksamhet under skolloven.
Utveckla Örebro som handelsstad
Det är tack vare handeln som Örebro blev stad och har utvecklats till den stad den är idag.
Människor har i alla tider åkt till Örebro för att mötas och göra affärer. Men på dagens
marknad behövs det kraftfulla satsningar för att lyfta centrumhandeln i Örebro.
Vi socialdemokrater vill ha ett centrum som är så tillgängligt som möjligt oavsett om man
går, åker buss, cyklar eller kör bil. Därför behövs det mer lättillgängliga parkeringsplatser i
Örebro och bra parkeringshus. Men moderna parkeringslösningar, exempelvis under jord,
innebär stora investeringskostnader som marknaden har svårt att klara. Därför vill vi att
kommunen startar ett parkeringsbolag som tar ansvar för parkeringssituationen i Örebro
tätort och som kan göra nödvändiga investeringar för en bättre trafikmiljö. Det behövs
också fler cykelparkeringar i centrala Örebro än det finns i dag.
För oss är det självklart att Örebros kommunledning ska samverka med City Örebro som
organisation, med fastighetsägarna, handeln och andra organisationer för ett livaktigt och
attraktivt centrum. Vi tycker att ombyggnationer av gator och torg ska ske i samråd och
samverkan med handlare, fastighetsägare och boende. Under de senaste åren har torgråd
skapats och örebroarna har bjudits in till dialog om öppnandet av gator för biltrafik och
kring förändringar av Norrcity. Det är ett arbetssätt vi vill att kommunen ska fortsätta med.
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Professionella möten i en professionell mötesmiljö
Mötesindustrin är en av de snabbast växande branscherna. Framåtsyftande satsningar på
Conventum och Conventum Arena har satt Örebro på kartan som kongresstad och som
konsertstad. Nationella branschmässor, partistämmor och melodifestivaler är exempel på
hur allt fler väljer Örebro. Det är en utveckling som skapar jobb både direkt på
anläggningarna och indirekt för hotell, handel, caféer och restauranger.
Men konkurrensen är hård och om inte Örebro fortsätter att utvecklas blir vi omsprungna.
Vi socialdemokrater vill därför skapa förutsättningar för Conventum att växa ytterligare.
Området runt Södra station kan utvecklas för att få till fler parkeringsplatser, fler
bussangöringsplatser och bättre service och tillgänglighet för tågresenärer. Vi vill länka
samman anläggningarna till en sammanhängande mäss- och evenemangsplats. Biblioteket
vill vi lyfta in i ett nytt kulturkvarter längsmed Svartån, vilket kan frigöra mer ytor i
anslutning till Conventum. Beslutet om renovering och utbyggnad av Konserthuset bör
följas av beslutet om ett nytt bibliotek söder om Konserthuset.
Vi socialdemokrater vill att alla besökare ska känna sig välkomna i Örebro kommun. Vi
tror att ett gott värdskap leder till att andra talar väl om Örebro och besöker oss igen. Det
leder till fler arbetstillfällen och vi tror att det också leder till att örebroarna blir stoltare
över sin stad och sin kommun. Därför vill vi ha fler ambassadörer som marknadsför
Örebro och sevärdheterna i kommunen. Taxi- och busschaufförer, serveringspersonal,
hotellpersonal och andra som träffar många människor ska erbjudas utbildning i värdskap, i
Örebrohistoria och få mer kunskap om speciella byggnader, spännande platser, natur och
kultur i och kring Örebro. De ska också kontinuerligt få aktuell information så att de kan
tipsa örebroare och besökare om vad som är på gång och var man får reda på mer.
Örebro som en modern logistikkommun
Vi socialdemokrater vill utveckla Örebro som logistik- och transportkommun. Örebro har
goda förutsättningar genom att vägar och järnvägar möts i eller i närheten av Örebro.
Örebro flygplats har växt och är i dag en av Sveriges absolut viktigaste fraktflygplatser som
hanterar många specialtransporter från hela Sverige till övriga världen. I vår grannkommun
Hallsberg ligger järnvägsknuten med kombiterminal och torrhamn. Kommunikationerna
med storstadsområdena och andra viktiga logistikcentrum har väsentligt förbättrats de
senaste åren. Med truckstop erbjuder Örebro service och rastplats för lastbilstrafiken
genom Sverige.
Resvägar och trafikströmmar förändras. Om inte vår infrastruktur utvecklas tar människor
och gods andra vägar. Örebro behöver samarbeta över både kommun- och länsgränser för
att få bättre tågförbindelser österut och västerut. Det behövs också mer samarbete för att
få bättre och säkrare vägar till och genom länet.
Vi vill upprätthålla en bra kollektivtrafik till samtliga kommunhuvudorter i länet. Vi vill
jobba för regional kollektivtrafik till städerna närmast utanför länets gränser.
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Örebro kommun som en föredömlig arbetsplats
Kommunens egna verksamheter är av stor betydelse för Örebros utveckling, för arbetslivet
och för bilden av Örebro. Vår strävan är att kommunen ska vara ett föredöme inom alla
områden, inte minst som arbetsgivare. Välfärdssektorn står inför stora utmaningar. Jobben
inom vård och omsorg måste vara attraktiva så att fler väljer att jobba där. Kommunen ska
erbjuda en god arbetsmiljö, moderna arbetsplatser med flexibla arbetstider. Vi arbetar för
att ta bort de delade turerna inom omsorgsverksamheterna, vi ska inrätta heltidstjänster och
låta medarbetarna själva välja tjänstgöringsgrad. Vi vill att kommunen i möjligaste mån ska
erbjuda trygga anställningsförhållanden.
Kommunens arbetsplatser ska kännetecknas av öppenhet och demokrati där varje anställd
känner till sin rätt till yttrandefrihet och meddelarfrihet. Alternativa driftsformer ska inte få
inskränka de anställdas rättigheter.
Alla medarbetare i Örebro kommun ska känna att de har inflytande över sin arbetssituation
och att de är med och utvecklar verksamheten. Det är medarbetarna som är viktigast för en
bra kvalitet i välfärden och för god service till medborgarna. Därför ska ansvar och
befogenheter föras ut så långt som möjligt i organisationen. Kommunen ska arbeta med
ledarskapsfrågor och ge cheferna tydligt mandat att utveckla verksamheten och satsa på
medarbetarna. Vi tror att intraprenader och självstyrande grupper kan vara bra sätt att
tillvarata medarbetarnas engagemang. För att underlätta en självstyrande enhets långsiktiga
utvecklingsarbete vill vi pröva att arbeta med flerårsbudget. Vi vill uppmuntra
kommunanställda, liksom andra örebroare, att utveckla verksamheten. Nya tankar ska
testas, visas upp och belönas.
En mångkulturell och flerspråkig kommun
Människor med olika bakgrund och erfarenhet är en tillgång i arbetslivet. I många av
kommunens verksamheter möter man vårdtagare med olika etnisk bakgrund och med olika
språk. Vi socialdemokrater vill öka mångfalden i Örebro kommun genom att under
kommande år anställa fler kvinnor och män med utländsk bakgrund så att andelen minst
motsvarar andelen i befolkningen. Det ska vara en merit för kommunens medarbetare att
vara flerspråkig och att ha erfarenhet från flera olika kulturer. Det förbättrar kvaliteten i
verksamheten, eftersom det ökar möjligheten för barn och unga att få stöd på sitt
hemspråk och för äldre att få vård och service av människor med samma bakgrund och
språk som de själva har. På samma sätt är teckenspråkig personal viktig i kommunen.
Bra och sunda kommunala lokaler
Kommunen är stor arbetsplats och mötesplats och därför är det viktigt att kommunens
lokaler är i gott skick. Efter många år av eftersatt underhåll av lokaler vill vi
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socialdemokrater fortsätta prioritera underhåll och renovering av befintliga skolor,
förskolor och andra lokaler. Kommunen ska ha en långsiktig plan för när kommunens
lokaler bör rustas upp och en handlingsplan för att ta bort enkelt avhjälpta hinder. Vi vill
också att ljudnivån i skolan ska mätas och att det ska tas fram mål för ljudmiljön. Flera nya
skolor, förskolor och vård- och omsorgsboenden ska planeras för att möta växande behov.

Särskilda satsningar för att få fler i arbete
Under ledning av Socialdemokraterna i Örebro har kommunen utvecklat nya metoder för
att få fler i arbete. De så kallade komjobben innebär att unga, arbetslösa föräldrar och
långtidsarbetslösa få visstidsanställningar i kommunen istället för försörjningsstöd.
Komjobben och kravet på arbetsmarknadsåtgärder vid offentliga upphandlingar är insatser
som har gett goda resultat och lett till att behovet av försörjningsstöd minskar.
Den kommunala arbetsmarknadspolitiken ska ha ett stort fokus på arbetsplatsförlagda
insatser. Genom att öka fokus på näringslivets förmåga att bidra till arbetsmarknadens
utveckling, kan vi också förvänta oss mer långsiktiga resultat i de insatser som görs. Den
kommunala förvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur ett sådant perspektivskifte kan ske
och hur man kan ha ett mer långsiktigt perspektiv på vad de olika insatserna leder till.
Fler ungdomar i arbete
Långtidsarbetslöshet kan vara förödande för en ung människas utveckling, självkänsla och
möjlighet att någonsin få ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden. Ungdomar ska få stöd
från första dagen av arbetslöshet, inte efter månader. Alla arbetslösa ungdomar ska
garanteras individuella insatser som innebär ett erbjudande om utbildning, praktik eller jobb
inom 90 dagar.
Vi vill att kommunen ska skriva ett tydligt kontrakt med arbetslösa unga utan
gymnasiekompetens. Kontraktet ska tydliggöra på vilket sätt kommunen åtar sig att erbjuda
utbildning eller en kombination av utbildning, arbete eller praktik. För att få ersättning är
villkoret att den unge arbetslöse fullföljer sin individuella utbildningsplan. Detta kräver ett
djupt och väl fungerande samarbete mellan gymnasieförvaltningen och vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsförvaltningen.
Vi tycker det är viktigt att så många skolungdomar som möjligt erbjuds en ferieplats, en
första kontakt med arbetslivet som i många fall kan vara ovärderlig inför framtiden. De
senaste åren har vi socialdemokrater prioriterat sommarjobb för skolungdomar och ett par
tusen ungdomar har varje sommar kunnat få en ferieplats. Vårt mål är att kunna erbjuda så
många ferieplatser som möjligt.
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Fokus på dem som står längst från arbetsmarknaden
Alla människor behövs och alla som kan ska ha möjlighet att försörja sig själv. Därför krävs
en aktiv politik även för personer med en svag ställning på arbetsmarknaden. Vi vill införa
en vägledningsgaranti för att alla som söker stöd hos socialtjänsten ska veta hur man från
kommunens sida kommer att gå vidare, att man kommer att föreslå arbetsmarknadsinsatser
med målet att personen ska komma i egen försörjning. Vi vill att kommunen tillsammans
med näringslivet och föreningar ska ta initiativ till nya sociala kooperativ som slussar in
långtidsarbetslösa på arbetsmarknaden. Örebro kommun och Örebro läns landsting har
inlett ett gemensamt arbete att öka andelen människor med funktionsnedsättning i sina
organisationer. Samarbete med sociala företag och den sociala ekonomin kan också bidra
till fler arbetstillfällen för personer som har långt till ett arbete. För att det ska bli möjligt
krävs mer av individuellt utformade insatser och anpassade hjälpmedel.
Vi vill utveckla arbetet med så kallade komjobb, att arbetslösa personer med
försörjningsstöd får en visstidsanställning inom kommunen eller något av de kommunala
bolagen. Genom komjobben bryter man i många fall en lång period av arbetslöshet och
erbjuder ett nytt sammanhang, nya rutiner, kontakter och värdefulla erfarenheter som leder
till nya jobb.
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Alla barn ska lyckas i skolan
Kunskap och bildning är nyckeln till människors frigörelse. Det är samtidigt en
förutsättning för en fungerande arbetsmarknad och en bra ekonomisk utveckling.
Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska lyckas i skolan.
Vi tror på en likvärdig skola för alla och på ett livslångt lärande där alla människor
har tillgång till utbildning genom hela livet, från förskolan till universitet och
folkhögskolor, med goda möjligheter till kompetensutveckling och omskolning
genom hela yrkeslivet. Vi vill att eleverna ska få välja skola, men skolan ska inte få
välja elever.
Vår högsta prioritet på skolområdet är att fortsätta det långsiktiga och
målmedvetna arbetet för att höja studieresultaten i grund- och gymnasieskolan. Vi
vill att varje elev i Örebros skolor ska få det stöd som krävs för att de ska lyckas, och
de ska få det direkt, innan svårigheterna blivit stora och eleven hunnit tappat tron
på sig själv. Samtidigt ska den elev som vill skynda framåt få nya utmaningar.

Förskolan lägger grund för lärandet
Vi socialdemokrater är övertygade om att förskolan lägger en bra grund för ett livslångt
lärande. När Örebros befolkning växer är det därför av allra största politiska vikt att vi
hinner bygga ut förskolan i samma takt som behoven. Vår stora utmaning är att göra det
utan att för den skull tumma på kvaliteten.
I Örebro kommun ska alla förskolor ha utbildad personal och följa den nationella
läroplanen. Vi vill kvalitetssäkra all barnomsorg och bedriva en systematisk uppföljning av
verksamheten, oavsett om den är kommunal eller privat.

En skola för alla barn på lika villkor
Vi socialdemokrater vill att alla barn, oavsett bakgrund, ska lyckas i skolan. Men
undersökningar visar att föräldrarnas utbildningsnivå är den enskilt viktigaste frågan för hur
väl barn lyckas i skolan. Segregationen syns tydligt i dagens skolor. Det hänger ihop med
bostadssegregationen och med att det fria skolvalet i praktiken leder till att elever och
föräldrar oftast väljer skolor där de andra eleverna har ungefär samma bakgrund och
intressen som de själva har.
För oss socialdemokrater är det självklart att elever ska få välja mellan skolor, men skolor
ska inte få välja mellan elever. Örebro kommun styr inte över friskolorna. Vårt viktigaste
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verktyg är bra kommunala skolor. Vi ska arbeta för att motverka det fria skolvalets negativa
konsekvenser.
Vi tror att det både finns pedagogiska och sociala fördelar med en större blandning i klasser
med elever med olika bakgrund. Vi vill uppmuntra samarbete mellan skolor med olika
karaktär i olika delar av kommunen för att skapa fler möten mellan unga och vuxna. Vi
tycker det är viktigt att det finns kommunala skolor i attraktiva centrala lägen och inte bara
fristående skolor.

Bättre studieresultat
Örebro kommuns viktigaste prioritering på skolområdet är att fortsätta det långsiktiga och
målmedvetna arbetet för att höja studieresultaten i grund- och gymnasieskolan. Det handlar
om att stärka förutsättningarna för barns och ungas inre motivation, lust att lära och
möjlighet att vara medskapande. Kunskap är inte detsamma som lösryckt information, utan
kunskap skapas när elever förstår något på djupet och kritiskt kan reflektera över det och
sätta in saker i helheter och sammanhang. I ett samhälle och med en arbetsmarknad där
kunskapsutvecklingen går snabbt måste våra barn utbildas för att lära om och lära nytt
under hela livet. Kommunen ska i samverkan med Örebro universitet motverka
snedrekryteringen till högskolor och universitet.
Alla ungdomar ska lämna skolan med kunskaper som ger dem möjlighet att genomföra sina
livsprojekt och drömmar. För att klara det vill vi prioritera tre områden: Allas rätt till
lärande och kunskap. Allas rätt att känna trygghet och delaktighet. Allas rätt till utvärdering
och återkoppling.
Alla elevers rätt till lärande och kunskap
Vårt mål är att alla elever i Örebros skolor ska gå ut med godkända betyg från grundskolan
och gymnasiet. Den enskilt viktigaste åtgärden för att ge alla rätt till lärande och kunskap är
att ha lärare som är engagerade och kunniga. Därför måste de skickligaste pedagogerna
finnas där barnen behöver dem mest. Lärarens ansvar är att skapa lärandesituationer för
alla barn och unga utifrån gruppens och individens förutsättningar och behov. För att ge
möjlighet att kompensera för bakgrundsfaktorer ska också resurser för specialkompetens
som studiehandledning och specialpedagoger riktas till skolor och elever där det behövs
mest.
Kommunen ska erbjuda studielokaler och läxhjälp i alla grundskolor efter skoldagens slut.
Vi tycker också att kommunen ska välkomna att ideella föreningar eller föräldragrupper
samarbetar kring läxhjälp och sommarskoleverksamhet.
Flickors och pojkars utbildnings- och yrkesval ska inte styras av vilken bakgrund och vilket
kön de har. Vi vill att förskolan och skolan ska bli bättre på att inspirera unga till att pröva
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nya vägar och uppmuntra till yrkesval som fördomar och traditioner annars skulle ha stängt
dörren till.
Den tuffaste utmaningen i skolan har de elever som kommer från andra länder. De ska på
kortare tid än andra både lära sig ett nytt språk och ta till sig allt kunskapsinnehåll. Vi
socialdemokrater vill ge dessa barn den bästa starten i skolan genom att skapa språk- och
introduktionsklasser som fokuserar på att snabbt komma in i det nya språket, men utan att
komma efter med skolans andra ämnen. Perrongen är en bra sluss för dessa elever att
komma till skolor där de kan få en god start i ett svenskspråkigt sammanhang. Genom att
sätta in extra resurser, som tvåspråkiga lärare, skolskjuts eller busskort, ger vi dessa elever
bättre chanser att snabbt komma in ett den svenska skolan och det svenska samhället.
De elever som lämnar grundskolan utan att söka vidare till gymnasiet och elever som
hoppar av gymnasiet eller lämnar utbildningen utan fullständiga betyg ska få ett snabbt och
aktivt stöd av Örebro kommun. Gymnasieförvaltningen och Vuxenutbildningen måste
förbättra sitt samarbete för att hitta gemensamma metoder för att knyta kontakt och hitta
rätt åtgärder för dessa personer. Det är ett viktigt led i det preventiva arbetet mot
bidragsberoende och för att minska risken för ett sent inträde på arbetsmarknaden.
Alla elevers rätt att känna trygghet och delaktighet
Skolan är en arbetsplats för alla som vistas i den och har stor betydelse för hur barn och
unga mår. För att skapa arbetsro, möjliggöra kreativitet och utveckling krävs det delaktighet
genom ett reellt elev- och föräldrainflytande. Elever ska ha inflytande över arbetssätt,
arbetsformer och undervisningens innehåll. Eleverna ska också uppmuntras att delta i
elevråd och klassråd. I gymnasieskolan vill vi utveckla arbetet med lokala styrelser med
elevmajoritet.
Barn och unga ska få vara trygga och fria från kränkande behandling. Om det uppstår ska
det omedelbart uppmärksammas och åtgärdas. Det viktigaste arbetet för respektfulla
relationer i skolan görs i klassrummet av skickliga pedagoger. Därför måste alla skolor
arbeta efter metoder som bevisats fungera (så kallade evidensbaserade) mot mobbing och
kränkande behandling bland elever och vuxna. Särskilt nätrelaterad mobbning bör
uppmärksammas. En jämlik och jämställd skolhälsovård har stor betydelse i det arbetet.
Det ska finnas utbildad personal i skolmiljön som ska kunna upptäcka och se riskbeteenden
hos eleverna och på så sätt fånga upp och i ett tidigt stadium hjälpa den som ligger i
riskzonen för en ohälsosam utveckling. Det handlar om att ge lärarna utbildning i att se
riskbeteenden hos barn och att se till att det finns behöriga kuratorer på våra skolor. Tidiga
åtgärder i hem- och skolmiljön främjar barns och ungas hälsa och minskar skillnader i
uppväxtvillkor. Därför behövs det ett ökat och förbättrat samarbete mellan skolorna,
föräldrarna, socialtjänsten och andra verksamheter som finns kring barnen och skolan.
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Alla elevers rätt till utvärdering och återkoppling
Ett tydligt och engagerat ledarskap hos såväl lärare som ledare på samtliga nivåer är en
förutsättning för att nå goda resultat. Varje chef/rektor ansvarar för att uppföljning och
utvärdering sker av arbetet i klasser/grupper och att lärare får återkoppling och ges
möjlighet att utvecklas i sitt arbete.
Rektors huvuduppgift i skolan är att leda det pedagogiska arbetet. Ofta är den uppgiften
svår att kombinera med budget- och personalansvar. Vi socialdemokrater ser gärna olika
typer av stödfunktioner i form av intendenter, biträdande rektor, delat ledarskap m.m. för
att ge utrymme för rektor att vara pedagogisk ledare. Dessutom finns ett stort behov av
fortbildning för skolledare, som vi vill prioritera.
Uppföljning och utvärdering av arbetssätt och arbetsformer ska ske både utifrån
individperspektiv och grupperspektiv. Alla elever ska ha en individuell utvecklingsplan som
beskriver vad eleven och läraren tillsammans ska åstadkomma i framtiden.
Utvecklingsplanen ska underlätta och styra lärandet.
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Ett Örebro som hänger ihop och utvecklas
Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle där alla känner sig delaktiga, kan utvecklas
och få ett bra liv. Vi tror att tryggheten och glädjen ökar om vi möter varandra i vår
vardag och om vi känner tillit till varandra. Därför ska vi bekämpa klassklyftorna
mellan dem som har och dem som inte har på alla områden. Solidaritet, jämlikhet
och jämställdhet är för oss utgångspunkten för alla politiska beslut på alla områden.
Vi socialdemokrater tar kampen mot rasismen, homofobin och kvinnohatet.
Det finns stora skillnader i människors levnadsvillkor mellan olika delar av Örebro
kommun. Skillnaderna mellan den som har jobb och lön och den som inte har det
är stora, också i Örebro. I spåren av arbetslösheten krymper människors
möjligheter att själva välja hur de vill bo och leva sina liv. I spåren av arbetslösheten
växer också oron och otryggheten. Hårdast drabbar det barnen. Därför är barns och
ungas uppväxtvillkor, rätten till en bra skola och en meningsfull fritid viktiga
områden i vår politik.

Ett Örebro för alla
För oss socialdemokrater har alla samma rätt och samma värde oavsett vem man är, var
man kommer ifrån, tror på, ålder, kön, könsuttryck eller sexuell läggning. Alla är olika med
olika behov, förutsättningar och viljor. Örebro ska vara en välkomnande kommun där alla
kan känna sig trygga, leva öppet och bli respekterade för den man är.
Alla delar av Örebro kommun ska vara attraktiva att bo och arbeta i. Det ska finnas
naturliga mötesplatser och service på nära håll. Vi vill bryta boendesegregationen och föra
en bostadspolitik som bidrar till en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling. Vi
vill att det ska finnas olika typer av bostäder i hela Örebro kommun och att alla ska kunna
känna sig trygga i sitt område. Vi vill att det ska finnas goda förutsättningar för företagande
i alla stadsdelar.
Varje ny örebroare ska välkomnas. Oavsett om man har valt Örebro för kärlek, studier,
arbete eller för att man flyr undan något annat så ska vi socialdemokrater göra vårt bästa så
att hon eller han får en bra nystart i Örebro. Det innebär att vi jobbar för ett bra
bemötande och bra service från kommunen, från myndigheter, från arbetsgivare och från
andra örebroare. Vi uppmuntrar kulturen, idrotten och annat föreningsliv som ger
möjligheter till kontakter över sociala och kulturella gränser och ger människor glädje,
kunskap och rikare liv – det utvecklar samhället.
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Örebro ska vara tillgängligt för alla och anpassat för personer med olika typer av
funktionsnedsättningar. Vi vill att ungdomar ska känna att Örebro är en plats för dem och
deras verksamheter, där de vuxna bryr sig om och släpper in. Samtidigt ska Örebro vara en
trygg plats att åldras på.
Ett Örebro för nya svenskar
Vi socialdemokrater vet att Sverige och Örebro blir starkare genom mångfald. Därför
välkomnar vi alla som vill slå sig ner i vår kommun oavsett var de kommer ifrån eller om de
kommer för att stanna på kort eller lång sikt. Vi välkomnar nya svenskar, vi ser varje
individ som en tillgång och hoppas att hon eller han ska trivas i Örebro och vilja stanna
kvar.
Vi vill uppmuntra föreningslivet, frivilligsektorn och kommunens medarbetare att utveckla
fler kontaktytor mellan nya svenskar och ursprungssvenskar.
SFI-undervisningen måste vara anpassad efter elevernas individuella förutsättningar och
behov. Man ska också få en bra introduktion till det svenska samhället och om
medborgarnas rättigheter och skyldigheter under den tidsperiod som man får SFIundervisning. Samhällsinformationen ska ges vid upprepade tillfällen med jämna
mellanrum under SFI-tiden och den måste hålla hög kvalitet oavsett vilka förkunskaper
eleverna har. Vi vill att alla ska kunna få ett lämpligt språkstöd. SFI-undervisningen kan
varvas med arbetsplatspraktik anpassad efter utbildningsnivå och yrke. Kommunen själv
ska erbjuda praktikplatser och arbetstillfällen till nya svenskar.
Ett Örebro för dig – oavsett vem du älskar
Det är skillnad mellan att ha rättigheter och att känna att man har dem. Tyvärr är
homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbtq-personer) i högre omfattning utsatta för
kränkande behandling och dåligt bemötande jämfört med heterosexuella personer. Allra
mest utsatta är transpersoner.
För att förbättra samhällets attityder till hbtq-personer vill vi socialdemokrater öka
kunskapen om hbtq-gruppen genom utbildning till de yrkesgrupper som möter medborgare
i olika situationer. Kommunen ska erbjuda hbtq-certifiering till personal inom stödjande
verksamheter. Det är också viktigt att höja hbtq-kunskapen hos skolornas elever och
personal. Vi anser att en aktiv dialog ska föras med exempelvis RFSL och liknande
organisationer för att nå målet att Örebro kommun ska bli en hbtq-vänlig kommun.
Ett Örebro där en funktionsnedsättning inte är ett hinder
Alla har rätt till ett aktivt liv – också kvinnor och män som har en funktionsnedsättning.
Örebro kommun har ett ansvar att erbjuda möjligheter till jobb och egen försörjning.
Kommunen ska samverka med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Samhall och Activa för
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att få fler arbetsgivare att erbjuda arbete åt personer med funktionsnedsättning.
Kommunen själv ska vara en bra arbetsgivare för personer med funktionsnedsättning. Vi
vill också fortsätta arbetet med att erbjuda ferieplatser till personer med
funktionsnedsättning.
Det finns många teckenspråkiga och döva i Örebro. Här finns Riksgymnasiet för döva och
hörselskadade. Därför utropade Örebro sig till Europas teckenspråkshuvudstad år 2010. Vi
vill att Örebro kommun fortsätter ha en hög ambitionsnivå för att göra Örebro så
tillgängligt som möjligt för hörselskadade och döva.
Alla ska ha rätt till en bostad som fyller kraven på god tillgänglighet utifrån vilka behov
man har. Örebro kommun har inrättat en särskild lokalförsörjningsenhet som redan har
underlättat processen med att få fram anpassade bostäder. Det arbetet ska fortsätta och
utvecklas i samarbete med ÖBO.
Vi socialdemokrater vill att det ska finnas ett flexibelt utbud av olika dagverksamheter.
En meningsfull fritid för alla
Allas rätt till fritid ska vara en utgångspunkt i alla kommunens vård- och
omsorgsverksamheter. Meningsfulla aktiviteter som bryter de dagliga rutinerna i
kommunens vård- och omsorgsverksamhet är viktigt för alla, oavsett ålder, kön, ursprung
och funktionsnedsättning.
Örebro kommun har under lång tid haft bra fritidsgårdsverksamhet i olika stadsdelar. När
klyftorna i samhället ökar och fler familjer drabbas av arbetslöshet och dålig ekonomi är
fritidsgårdarna oerhört viktiga. Där kan barn och unga mötas och delta i olika aktiviteter
som dans och fotboll eller bara hänga med sina kompisar utan att det kostar mycket. Det är
viktigt med ett fortsatt samarbete kring fritidsgårdarna och Tegelbruket och att stödja
studieförbund och Kulturskolan för att möjliggöra aktiviteter och ge utrymme för alla. En
bra fritidsverksamhet skapar ett samarbete mellan unga och vuxna och är en skyddsfaktor
mot utanförskap eller kriminalitet senare i livet. Vi socialdemokrater har satsat på att hålla
fritidsgårdarna öppna på helgerna i samarbete mellan fritidsgården och de föreningar som
är verksamma i området. Vi vill fortsätta arbetet för utökade öppettider på kvällar, helger
och lov. Vi vill också satsa på att utveckla fritidsklubbarna så att 10-12-åringarna, som är
för unga för den vanliga fritidsgårdsverksamheten, får möjlighet till bra aktiviteter efter
skoldagen.
Genom mångas engagemang och kommunala medel till renoveringar och ny utrustning har
Kulturhuset på Järnvägsgatan blivit en mötesplats för många unga och många föreningar.
Huset är idag fyllt med aktiviteter som musik, drama, konst och olika föreläsningar. Vår
målsättning är att Kulturhusets aktiviteter ska fortsätta öka och hålla en fortsatt god
kvalitet. Ung-pengbidraget som ungdomar kan söka hos Kultur- och
medborgarförvaltningen är ett bra sätt för unga att våga satsa och få erfarenhet av att
arrangera olika evenemang på till exempel Kulturhuset.
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Ett Örebro för unga
Vi vill fördjupa demokratin och införa fler forum för unga att komma till tals och påverka
utvecklingen i Örebro. Vi vill pröva idén med ett ungdomsting öppet för alla unga i
kommunen mellan 12 och 24 år. Det har man gjort i Lund, där alla deltagande ungdomar
har lika rösträtt och politiker och kommunala tjänstemän har närvarorätt och rätt att ställa
och svara på frågor. Ungdomstinget ska kunna ha utskott för olika verksamhetsområden,
kampanjer och aktiviteter. Kopplat till ungdomstinget kan man utveckla en hemsida riktad
till unga i Örebro kommun med samlad information om skola, jobb, samhälle, hälsa, fritid,
kultur och nöje.
Ju tuffare de ekonomiska tiderna är ju svårare har unga att etablera sig på arbetsmarknaden.
Vi riskerar att få flera årskullar av unga som aldrig varit i kontakt med arbetslivet och
kunnat få nätverk och referenser. Vi socialdemokrater anser att sommarjobb är ett sätt att
förebygga problem genom att ge unga bättre ingångar till arbetsmarknaden. Men sommaren
kan också användas för att nå skolans måluppfyllelse eller ge möjlighet att fördjupa sig i ett
intressant ämne. Därför vill vi garantera alla ungdomar i årskurs 9 och under de första två
åren i gymnasiet sommarjobb, feriepraktik eller sommarskola.

En jämställd kommun är möjlig
Det finns strukturer i samhället som delar upp människor. En tydlig sådan struktur är den
som delar upp oss i kvinnor och män och som innebär att kvinnorna har sämre löner och
mindre makt och inflytande än männen. Vi ser att vi uppfostras till vad som är kvinnligt
om manligt och hur vi ska bete oss, vilket begränsar både kvinnor och män. Jämställdhet är
en fråga för både kvinnor och män, båda könen förlorar på orättvisor i ett samhälle som
inte är jämställt. Med den här grundsynen är socialdemokraterna ett feministiskt parti.
Vi socialdemokrater utgår från att kvinnor utgör halva delen av befolkningen och därför
ska kvinnor ha halva makten och samma möjligheter till egen försörjning som män. Men
utvecklingen går åt fel håll: I dag fortsätter inkomstklyftorna att växa mellan kvinnor och
män. Kvinnor har sämre villkor i arbetslivet då fler kvinnor än män tvingas till deltidsarbete
och tillfälliga arbeten. Problem med stress och ohälsa för kvinnor växer och arbetslösheten
är hög. Det här vill vi ändra på. Örebro kommun ska i varje verksamhet och i varje beslut
verka för att kvinnor och män, flickor och pojkar får samma makt att påverka samhället i
stort, kommunens verksamhet, sitt arbete och sin fritid. Kvinnor och män, flickor och
pojkar, ska också ha samma rätt till fysiskt och psykisk integritet i kommunens
verksamheter. Det innebär arbete på en rad områden:
Stoppa våldet i nära relationer
Det är inte acceptabelt att människor i Örebro i dag lever under hot våld och förtryck.
Mäns våld mot kvinnor måste upphöra. Kvinnor och män som utsätts för våld eller hot om
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våld ska alltid få det stöd de behöver. Barn som har bevittnat våld är särskilt utsatta och ska
få särskilt stöd. Det behövs en väl fungerande samverkan mellan myndigheter och frivilliga,
gemensamma satsningar och stort kommunalt stöd till exempelvis Centrum för våld i nära
relationer, Barnahus, Kvinnohuset och Tjejjouren. Barnkonventionen ska alltid följas. Det
räcker dock inte att bara arbeta mot de utsatta, det löser inte hela problematiken. Också
våldsutövarna ska få det stöd de behöver. Därför kommer vi att arbeta för en bra
fungerande mansmottagning där de som utövat våld kan få råd och stöd.
Vi socialdemokrater ser att det behövs mer utbildning och särskilda insatser för att stoppa
det hedersrelaterade våldet som framför allt drabbar flickor och kvinnor men också många
pojkar och män.
Undersökningar visar att det finns en grupp av våldsutsatta kvinnor som sällan blir sedda –
kvinnor med funktionsnedsättning. Det behövs särskilda utbildningar som tar upp
problematiken med våld riktat till kvinnor med funktionsnedsättningar. Vi vill samarbeta
med universitet för att få en bredare kunskap inom området.
En kommun i arbete för ökad jämställdhet
Lönegapet mellan kvinnor och män ökar i Sverige i dag. Vi socialdemokrater kommer att
fortsätta arbeta för ekonomisk jämställdhet. Örebro kommun har ett stort ansvar som
arbetsgivare att se till att ge lika lön för lika arbete.
Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet för att inrätta heltidstjänster och avskaffa delade
turer inom omsorgsverksamheterna. Vi vill också att de kvinno- och mansdominerade
yrkena blir mer jämställda, med exempelvis fler män inom omsorgen och kvinnor inom
transportsektorn.
Kvinnor har självklar plats i styrelserum och på chefsposter
Vi socialdemokrater vill ha jämställda organisationer, jämställda styrelser och nämnder. Vi
bevakar och driver på för att få både kvinnor och män i ledande positioner i politiken, i de
kommunala bolagen och bland kommunens chefer.

Vi ska utrota barnfattigdomen
Örebro kommun har under Socialdemokraternas ledning påbörjat ett strategiskt och
långsiktigt arbete för att halvera barnfattigdomen i Örebro kommun till 2020. En ambitiös
handlingsplan har tagits fram med mål som är högt satta: att antalet barn som lever i
ekonomiskt utsatta familjer ska halveras mellan åren 2013 och 2020. På lång sikt är målet
att inga barn ska behöva växa upp i ekonomisk utsatthet. Nu gäller det att se till att planens
föreslagna insatser också får verka i praktiken. Huvudmålet för de kommande åren är att se
till att handlingsplanens alla insatser kan genomföras. För det krävs löpande diskussion om
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ekonomiska prioriteringar inom den kommunala verksamheten. Där ska
Socialdemokraterna vara den drivande politiska kraften.

Huvudfokus ligger på att fler familjeförsörjare ska komma i jobb eller åtgärder som leder
till jobb. Barnfattigdomsarbetet är väldigt tätt knutet till arbetet med att minska beroende
av försörjningsstöd. Vi vill skapa och erbjuda riktiga jobb inom kommunen eller de
kommunala bolagen, där människor får lön och viktig erfarenhet. Fån andra kommuner
som arbetar framgångsrikt med sin lokala jobbpolitik har vi lärt oss att öka det individuella
fokuset. Genom en fördjupad dialog med varje individ går det att ta ett nytt steg i det lokala
arbetsmarknadsarbetet. Vi socialdemokrater vill att Örebro kommun ska teckna ett
övergripande samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen för att forma resurserna på bästa
sätt i det lokala arbetet. Vi kommer också att förstärka den politiska ambitionen att fler
företag ska knytas upp till kommunens nätverk för arbetsmarknadsarbetet. De flesta jobben
finns i det privata näringslivet. Därför måste Örebro kommun arbeta kontinuerligt för att
såväl yrkesutbildning som arbetsmarknadsåtgärder i högre utsträckning än i dag sker på
eller i samverkan med företag.
En annan viktig del av arbetet med att minska barnfattigdomen är att se till att alla barn,
oavsett var de bor i kommunen eller hur deras familjesituation ser ut, ska ha möjlighet till
en rik fritid. Örebro kommun måste därför ha ett samarbete med det civila samhället och
bidra till att föreningslivet kan erbjuda alla barn möjlighet till en aktiv fritid.
Vi socialdemokrater har i kommunledningen lanserat och genomfört idén om sociala
investeringsfonder, en långsiktig åtgärd för att såväl kommunal förvaltning som andra
aktörer ska kunna bidra till att minska klyftor i samhället och skapa samhällsekonomiska
vinster. Dessutom har vi under flera år avsatt pengar för särskilda sommaraktiviteter i
samverkan mellan kommun och föreningsliv. Den traditionen ska fortsätta och arbetet mot
barnfattigdom utvecklas.
Örebro kommun behöver utveckla sin förmåga att se med en bredare blick på barnens
upplevda miljö i barnomsorg, skola och på fritiden. Vi vill utveckla trygghetsvandringar ur
ett barnperspektiv. De miljöer som barn befinner sig i kan skapa osäkerhet eller rädsla hos
barnen, som bottnar i miljöns fysiska beskaffenhet men också i andra faktorer.

En kommun som är tillgänglig för alla
Örebro ska vara en kommun för alla, också för den som har en funktionsnedsättning. Det
finns exempelvis många döva och hörselskadade i Örebro. Kommunen har jobbat
långsiktigt och målmedvetet för att öka tillgängligheten på olika sätt. De senaste åren har
det bland annat byggts flera tillgänglighetsanpassade lekplatser, lokaler har rustats med
hörselslingor eller annan teknik.
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Men kommunen har mycket kvar att göra för ökad tillgänglighet. Vi vill ta fram en
handlingsplan för det fortsatta arbetet med att ta bort enkelt avhjälpta hinder inom
kommunens verksamhetsområden. Kommunen ska också medverka till att de tas bort i
privata, publika lokaler. Vi vill utveckla kommunens samverkan med
funktionshinderrörelsen inom det Kommunala handikapprådet och vid utformandet av
offentliga anläggningar, arrangemang och informationssystem. Att bygga om gator och torg
och anpassa lokaler för personer med funktionsnedsättningar är investeringar som ökar
möjligheterna för människor att delta, att studera och att arbeta. Samtidigt förbättras
framkomligheten för alla, inte minst för äldre.
Varje vinter är snöröjning och halkbekämpning den enskilt viktigaste insatsen för ökad
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och för äldre.

Bra bostäder i bra bostadsområden
Allt fler väljer Örebro kommun som plats att leva och bo i. Örebro har många bra
boendealternativ till rimliga kostnader. Men behoven av bostäder har ökat kraftigt de
senaste åren och i dag är det stor brist på bostäder. Kommunen har en långsiktig
bostadsförsörjningsplan och under de senaste åren har kommunen tagit fram detaljplaner
för mer än tusen nya bostäder och påbörjat planeringen för många fler – hyresrätter,
bostadsrätter och villor. Det för också med sig planering av nya grönområden, lekplatser
för barnen, infrastruktur och service och arbetsplatser.
Hela Örebro kommun ska vara trygg, vacker och välskött – inte bara de stora torgen mitt i
stan. Vi vill stärka de stora stadsdelarna och vi bedriver ett långsiktigt utvecklingsarbete för
att motverka den växande bostadssegregationen i kommunen. Vi vill binda samman och
göra det enklare att ta sig mellan olika stadsdelar med buss, bil, cykel eller till fots.
Vi vill rusta flera av våra stora stadsdelar och bidra till en förändring liknande den som
Markbacken genomgått. Vi tror att en blandning av upplåtelseformer, bostadstyper och
bostadsstorlekar är bra för ett område.
Ett starkt allmännyttigt bostadsföretag är viktigt för ett solidariskt och rättvist Örebro.
ÖBO garanterar bra bostäder och rimliga hyror och tar stort ansvar för utvecklingen i alla
stadsdelar och i olika delar av kommunen. Därför vill vi socialdemokrater fortsätta utveckla
ÖBO och minska klyftorna i kommunen genom en aktiv bostadspolitik. Vi vill också att
ÖBO ska fortsätta med det så kallade hyrköpssystemet där hyresgäster i småhus och radhus
först kan hyra och sedan köpa sin bostad. Det ger fler möjlighet att pröva på villaboende
och det ökar inslaget av olika upplåtelseformer i de stora bostadsområdena.
Vi socialdemokrater vill att hela kommunen ska utvecklas. Också Örebros ytterområden
och andra tätorter ska vara attraktiva att bo och leva i. Vi vill verka för bostadsbyggande
också utanför de centrala delarna av Örebro.
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En kommunal kulturpolitik
Örebro är en mångkulturell stad med ett rikt kulturliv. Vi socialdemokrater vill ge utrymme
för mer kulturupplevelser i örebroarnas vardag och att olika kulturformer ska mötas och
möta fler människor. Vi vill ge stort utrymme för eget skapande för alla, amatörer och
professionella utövare.
Länsmuseet och Länsteatern är viktiga institutioner för konsten och kulturen. Vi vill också
se lokala kulturarenor i våra stora stadsdelar och i centrum och vi vill att kommunen bidrar
till att utveckla de som redan finns. En sådan arena som har stora utvecklingsmöjligheter är
CV-området där det redan finns många kulturutövare. Området skulle kunna bli ett
kulturellt centrum som tillåts växa och finnas under lite enklare former. Ett företagshotell
för de kreativa näringarna skulle kunna vara en del av en sådan utveckling.
Vi vill ge plats för mer permanent offentlig konst i vår gemensamma miljö och ha mer
kulturinslag för alla elever i skolan. Vi vill utveckla konceptet ”skapande skola” som
kommunen genomför i samarbete med skolorna och Kulturskolan i syfte att nå fler barn
med kulturaktiviteter.
En bred kulturpolitik
Vi socialdemokrater gör inte skillnad på olika sorters kultur utan anser att kulturen och de
kreativa näringarna berikar. Vi välkomnar en debatt om konstens olika uttryck och ska
alltid försvara mångfalden. Det innebär att vi vill ge utrymme för både breda och smala
kulturyttringar, för konstmusik och rockmusik. Därför anser vi att kommunen till exempel
ska ge utrymme för grafittikonst.
Mer konst i det offentliga rummet
Vi tycker det är viktigt att konsten och kulturen möter människor där människorna är och
inte stänger in sig och avskärmar sig. Vi ser konsten i det offentliga rummet som ett
självändamål och vill ge stort utrymme åt eldsjälar som vill göra adventskalendrar av
Rådhuset och öppna hela staden genom Open Art.
När nya områden exploateras är det självklart att markförsäljningen ska finansiera
infrastruktur i form av ledningar, gator, planteringar och gång- och cykelvägar. Vi vill utöka
enprocentsregeln till att även gälla kommunala markförsäljningar för att kunna finansiera
mer offentlig konst i Örebro. En del av de pengarna skulle kunna användas till att låta
konstnärer genomföra projekt i samverkan med exempelvis skolor och arbetsplatser i olika
delar av kommunen.
Ett nytt kulturkvarter
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Kommunen har fattat beslut om att renovera konserthuset. Det är början till ett helt
kulturkvarter längs med Svartån med utrymme för olika konstformer, tillgängligt för alla
och intressant för olika målgrupper i olika åldrar. Ett kulturkvarter skulle bli en central
samlingspunkt där inte kommersialism är huvudsyftet. Ett kulturkvarter skulle omfatta ett
nytt stadsbibliotek, Kulturskolan, en multiscen och kanske Konsthallen. Professionella
aktörer som Svenska kammarorkestern skulle finnas i ett sammanhang med fria musik- och
teatergrupper och med barn och unga från hela Örebro kommun.
Ett nytt stadsbibliotek skulle bli en självklar mötesplats och en arena för författarbesök,
konserter, utställningar och andra arrangemang. Kaféer och restauranger skulle skapa än
mer liv i kulturlivet. Någonstans skulle utställningen om Örebro få plats och Stadsarkivet
skulle kunna visa upp sina skatter.
Vi träffas på biblioteket
Biblioteken har tillsammans med skolan en viktig roll att fylla genom att uppmuntra till
läsande eller lyssnande till litteratur. Läsandet går ner, speciellt bland tonårskillar, och
därför behöver satsningen på den gruppen intensifieras. Behärskar man inte språket, både
skriftligt och muntligt, ställs man utanför debatten och har inte samma möjlighet att
påverka sina egna och andras levnadsvillkor.
Biblioteken är också viktiga i ett samhälle som blir mer och mer kommersialiserat.
Biblioteken är en fristad från konsumtionstvång och ska erbjuda litteratur och annan media
till alla vetgiriga och läshungriga i både tryckt och digital form. Det enda som ska behövas
är ett lånekort. Barn och unga som av olika anledningar inte har möjlighet att läsa hemma
är en speciellt viktig målgrupp. Biblioteken ska kunna vara en naturlig samlingsplats för
både unga och äldre i det område där man bor. Vi tycker det är bra att biblioteken
samarbetar med föreningslivet och studieförbunden för att skapa ett varierat kulturutbud.
Den helgverksamhet som finns för barn med musik, måleri, film eller sagostund är viktig
då den är kostnadsfri och alla därmed kan ta del av den.
Enligt Skollagen ska alla skolor ha ett bibliotek, men det finns inga tydliga kriterier för hur
biblioteken ska vara utformade. Skolbiblioteken är hotade i besparingstider när varje
enskild skola ser över sina utgifter. Men biblioteksverksamhet är ett sätt att höja skolans
kvalitet och konkurrenskraft och att erbjuda en lugn miljö för eleverna. Kompetensen hos
bibliotekarierna kan också vara ett komplement till skolans pedagoger. För att värna, samla
och samordna skolbiblioteksresurserna vill vi att varje skolområde ska ha en
skolbiblioteksansvarig.

Information, dialog och politik är grunden för demokratin
Örebro blir bättre om vi arbetar tillsammans. Det har varit en utgångspunkt i arbetet med
att ta fram en överenskommelse om samverkan mellan det civila samhället och kommunen
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om samverkan. I det arbetet är ideellt utvecklingscentrum en viktig del. Vi vill också
fortsätta stärka det strategiska arbetet för att utveckla hela Örebro kommun.
Vi socialdemokrater tycker det är viktigt med medborgardialog och vi vill utveckla
dialogarbetet innan kommunen fattar olika beslut. Därför vill vi sprida information om
kommunens verksamheter och beslut. Alla stora eller principiellt viktiga beslut bör föregås
av samråd där kommuninvånarna har möjlighet att komma in med synpunkter för att
påverka framtiden i kommunen. Exempelvis har satsningar i parker under de senaste åren
föregåtts av ordentliga medborgardialoger, liksom beslutet om att införa nya alkoholfria
zoner i centrala Örebro. Vi vill också locka fler till politiskt engagemang.
Kommunens hemsida kan utvecklas och bli bättre på att presentera kommunens olika
verksamheter och beslut ur ett medborgarperspektiv. Kommunens webbplats borde också
ge medborgarna möjlighet att bli delaktiga i kommunens processer och beslut, exempelvis
genom att lyfta fram fler förslag innan beslut har fattats.
Biblioteken är en viktig kanal för medborgarinformation. Lokala områdesgrupper i olika
stadsdelar där föreningar och representanter från till exempel vårdcentral, familjecentralen
och ÖBO medverkar är viktiga för medborgarinformationen. Kommunen bör uppmuntra
dessa områdesgrupper och se till så att de får möjlighet att sprida information genom
webbsidor eller på annat sätt som når många medborgare.

Örebro som idrotts- och föreningsstad
Människors drivkrafter och vilja att bidra till samhällets utveckling är en ovärderlig resurs
som kommunen på olika sätt kan stödja och bör ta tillvara. Det gäller inte minst på
idrottens område. Örebro kommun ska verka för en positiv barn- och ungdomskultur där
alla har möjlighet att delta på lika villkor. Ledorden för alla idrottsarrangemang ska vara
”positivt”, ”familjvänligt” och ”fairplay”. Vi vill tillsammans med föreningslivet aktivt
arbeta med trivsel och trygghet.
Örebro är, åtminstone emellanåt, en av de mest framgångsrika elitidrottsstäderna i Sverige
på både dam- och herrsidan. Den positionen vill vi socialdemokrater att Örebro ska ha –
elitidrotten bidrar i högsta grad till att göra Örebro till en framgångsrik stad, till stoltheten
över Örebro och till tillväxt och utveckling. All elitidrott ska vara en rättvis och jämställd
satsning. Men ingen elit utan breddidrott. Breddidrotten är viktig ur ett folkhälsoperspektiv
och för att den engagerar och förenar många människor. Idrottsföreningar,
kulturföreningar och övrigt föreningsliv i Örebro kommun har stor betydelse för att
stimulera demokrati och delaktighet och människors kreativitet. Därför väljer vi
socialdemokrater att fortsätta investera i den största av Örebros idrotter – fotbollen. Det
vill vi göra i form av konstgräsplaner och bättre förutsättningar för fotbollen året om i
Vivalla, med en utvecklad ballonghall och uppvärmda fotbollsplaner.
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Flickor och pojkar har lika rätt till idrott och vi vill att det ska finnas ett stort utbud av
idrotts- och fritidsaktiviteter. Vi anser att man behöver utveckla möjligheterna till
ridverksamhet och dans som lockar många barn och ungdomar. Samtidigt får inte
kommunen konkurrera ut föreningsdrivna eller privata verksamheter. Vi vill satsa för att
både flickor och pojkar ska fortsätta med idrott längre än många gör idag.
Idrott ska kunna vara en aktivitet för både ungdomar och vuxna på sena kvällar och helger.
Det går att skapa fler halltider genom bättre utnyttjande av hallarna.
Kommunens skolor ska också kunna vara öppna på kvällar och helger för att föreningar
ska kunna använda sig av dem. De kan fungera som viktiga mötesplatser som ger mer
levande stadsdelar och samhällen efter skoltid. Det är inte minst viktigt för att underlätta
och stödja ett aktivt föreningsliv på landsbygden.
Örebro kommun ska tända och stödja eldsjälar. Vi socialdemokrater vill att föreningars och
organisationers kontakter med kommunen ska ske snabbt och enkelt. Därför är Ideellt
utvecklingscentrum (IUC) som en samlad kontaktingång till kommunen oerhört viktig. Vi
kommer att satsa på att fler ska kunna engagera sig för något de brinner för genom
satsningar som ”Ung Peng”.
Vi vill fortsätta utveckla parker som mötesplatser och rekreationsområden för små och
större barns behov och för äldre. Vi vill ha fler platser där det går att idrotta utomhus.
Exempelvis vill vi ge bättre förutsättningar för issporterna och spontanidrottandet genom
att skapa naturisytor i olika stadsdelar med mycket barn och unga och bygga
spontanidrottsarenor i alla större stadsdelar och tätorter.
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Välfärden är hjärtat i vår politik
För oss socialdemokrater är allas rätt till välfärd hjärtat i vår politik. Det är
solidariteten och omsorgen om varandra som skiljer Socialdemokraterna från andra
partier. Vi tror att en gemensamt finansierad välfärdspolitik ger bäst förutsättningar
för människors frihet och möjlighet att förverkliga sina livsdrömmar. För oss är
därför valet mellan skattesänkningar för den som tjänar mest och insatser för den
som behöver det bäst enkelt: Vi sätter vård, skola och omsorg efter behov främst!
Varje barn har rätt att växa upp och utvecklas på ett sätt som gynnar det. Varje barn
har rätt att känna sig trygg och att bli respekterat. Efter ålder och mognad ska man
lyssna och ta hänsyn till barnets egen vilja. Varje barn har rätt till en plats i
förskolan. Varje barn och varje ungdom har också rätt att lära och att få det stöd de
behöver i sitt lärande i skolan – oavsett vilken skola de går i.
Alla människor ska kunna känna trygghet och tillit inför sin ålderdom. I Örebro
kommun ska äldre bemötas med respekt och få den vård och omsorg som de
behöver. Tryggheten är viktig inte bara för de äldre, utan också för deras anhöriga
som ibland behöver stöd de med. Att allt fler äldre i Örebro har en annan etnisk
bakgrund leder till att det måste finnas medarbetare inom vård- och
omsorgsverksamheten som kan prata med dem på deras språk.
När vi socialdemokrater säger att vi vill att alla ska ha lika självklar plats i Örebro
innebär det att kommunens verksamheter ska bygga på respekt för allas lika värde,
allas lika rätt och på vikten av ett bra individuellt bemötande och en bra
medborgardialog.

En välfärd med hög kvalitet
Alla människor ska ha rätt till en god välfärd. Varje individ ska behandlas jämlikt utifrån
dennes individuella behov, fysiska liksom sociala. Det är utgångspunkten för vår syn på
välfärdsfrågor.
Vinstintresset ska inte vara styrande i välfärden. För oss är det viktigt att all
skattefinansierad verksamhet, oavsett driftsform, lever upp till medborgarnas högt ställda
krav på kvalitet, insyn och långsiktighet. Människor ska ha frihet att välja mellan olika
välfärdsverksamheter, med utförarna ska inte ha frihet att välja vem som får tillgång till vad.
De alternativ som medborgarna väljer mellan ska hålla samma höga kvalitet oavsett vem
som driver verksamheten. Då finns ingen motsättning mellan valfrihet och jämlikhet. Vi vill
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fokusera på kvalitet och innehåll i den vård- och omsorg som vi har i dag och hur den ska
utformas i framtiden. Alla människors lika värde måste bestå livet ut. För att säkerställa en
god kvalitet i välfärden ska Örebro kommun vara tydlig i sina kvalitetskrav.

En förskola för barnens bästa
Vi socialdemokrater är övertygade om att en förskola för alla barn, som bygger på omsorg
om det enskilda barnet och på leken som grund för lärandet, är en bra start i livet. Därför
vill vi successivt införa rätten till 30 timmars förskola för alla oavsett om föräldrarna arbetar
eller inte. Vi vill uppmuntra föräldrar att använda sig av förskolan och vi är måna om att
kommunen har en bra dialog med föräldrarna inför och under förskoletiden.
Många barn har föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid och som ibland eller ofta
behöver omsorg på kvällar, nätter och helger. Örebro kommun ska fortsätta anpassa och
utveckla förskolan för att möta dessa familjers behov och önskemål.
Vi anser också att förskoleverksamheten är en viktig del av utbildningen. Örebro kommun
ska alla förskolor ha utbildad personal och följa den nationella läroplanen. Vi vill
kvalitetssäkra all barnomsorg och bedriva en systematisk uppföljning av verksamheten,
oavsett om den är kommunal eller privat.

En trygg och städad stad
Örebro ska vara en trygg plats att leva på. Vi tror att trygghet framför allt är en fråga om
förebyggande åtgärder och inte om att ta till hårda tag när skadan redan är skedd. Vi tror att
ett gott samarbete mellan Polisen, skolan, socialtjänsten och andra verksamheter är
viktigare för ett tryggt Örebro än kameror och väktare.
Vi vet, inte minst genom vårt dialogarbete när vi frågat örebroarna om vad de tycker om
sitt område, att dåligt upplysta gångstråk, tunnlar och parker känns otryggt. Klotter, skräp
och skadegörelse skapar också otrygghet och upprör många människor. Därför vill vi
fortsätta satsa på bättre belysning, städning och klottersanering.
Alla fastighetsägare har en viktig roll för att skapa en trygg stad och trygga
bostadsområden. Vi vill att de människor som bor i ett område ska ha möjlighet att påverka
vilka insatser som görs där, till exempel genom trygghetsvandringar och samarbete med
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) och med Polisen.

Trygghet i vården och omsorgen
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Alla människor ska kunna åldras i trygghet och värdighet och alla ska få möjlighet till ett
gott liv oavsett om den äldre är rik eller fattig, kan kommunicera väl eller har anhöriga som
har förmåga att företräda dem.
Äldreomsorgen finns för att vi med stigande ålder behöver mer service, omsorg och vård.
Vård- och omsorgsverksamheten ska utgå från ett medborgarperspektiv och varje individ
ska mötas med respekt. Med åldern minskar förmågan att agera självständigt och efterfråga
den vård man behöver. Närstående och frivilligorganisationer är viktiga och ska stödjas av
kommunen.
Kvaliteten inom äldreomsorgen behöver lyftas och utvecklas avseende service, omsorg och
vård. Arbetet ska utgå från vad de äldre anser vara viktigt och från evidensbaserad kunskap.
De äldres självbestämmande och inflytande ska öka. Kontinuiteten avseende den personal
som den äldre möter inom vård- och omsorgsverksamheten måste förbättras. Möjligheten
för äldre att få omvårdnad av personal som kan deras eget språk ska förbättras, inte minst
vad gäller teckenspråk.
Med kompetensen i fokus
Medarbetarna är den viktigaste resursen inom kommunens vård- och
omsorgsverksamheter. Medarbetarna ska ha inflytande, vara delaktiga i arbetet och känna
yrkesstolthet. Deras språkkunskaper ska tas tillvara och flerspråkighet ska vara en merit i
verksamheten. En förutsättning för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är att
erbjuda fasta tjänster på heltid.
Det ökande antalet äldre kommer att vara en stor utmaning för äldreomsorgen. Äldres
komplexa vård- och omsorgsbehov gör att landsting och kommuner behöver fördjupa
samarbetet för att möta de utmaningar vi står inför. Ett handlingsprogram för samverkan
mellan landstinget och kommunen i äldrefrågor behöver upprättas. Särskilt fokus måste
ligga på gränssnittet mellan kommun och landsting så att äldre inte ”hamnar mellan
stolarna”. För att utveckla samverkan behöver vi forskning om det friska och sjuka
åldrandet, gerontologi och geriatrik, med fokus på omvårdnad, vård och bemötandefrågor.
I samarbete med landstinget vill vi se över och kvalitetssäkra den medicinska vården. Vi
socialdemokrater vill att det ska finnas ett antal vårdcentraler med särskilt god kompetens
för äldre som är behov av omfattande vårdinsatser, så kallade ”Äldrecentrum”.
Kommunens socialtjänst ska utveckla samverkan med landstinget för att bättre kunna
hjälpa människor med olika typer av sammansatt problematik.
Den psykiska ohälsan ökar i dagens samhälle, inte minst bland unga och äldre. Många som
söker vård på vårdcentralerna gör det med psykosociala bekymmer i grunden. Detta måste
vården bli bättre på att identifiera.
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Utrymme för social gemenskap
Antalet ålderspensionärer kommer att öka under de närmaste 20 åren. Vi behöver skapa
goda möjligheter för äldre att bevara hälsa och livskvalitet genom meningsfulla aktiviteter
och möten med andra människor. Hälsan hänger samman med socioekonomiska faktorer
som inkomst och utbildning och vilken bakgrund man har. Politikens uppgift är att göra
insatser för att minska dessa skillnader. Ett sätt kan vara att skapa lättillgängliga
mötesplatser på neutrala platser och lokaler för att underlätta deltagandet i kulturella,
intellektuella, fysiska och övriga aktiviteter. Vi vill undersöka förutsättningarna för att skapa
ett aktivitetshus för seniorer i Örebro. Vi vill också stödja övriga aktiviteter som ideella
föreningar och organisationer bedriver för seniorer.
En bostad efter behov och önskemål
Äldre ska kunna vara trygga i att det finns en bostad som passar deras behov, önskemål och
betalningsförmåga. Därför behövs det flera boenden i olika delar av kommunen. Det
behövs också fler boendeformer, som kan anpassas till olika nivåer av vård och omsorg. Vi
vill att det skapas fler trygghetsboenden i Örebro, anpassade för den som inte har så stora
behov av vårdinsatser, men med personal som ger viss service, stöd och trygghet och med
möjlighet för social gemenskap för den som vill ha sällskap. Äldre par som har levt ett helt
liv tillsammans ska inte behöva skiljas åt när den ena maken behöver flytta till ett vård- och
omsorgsboende. Vid nybyggnationer av vård- och omsorgsboende ska det planeras för
parboende.
Vi vill få bort hemlösheten i Örebro. Då måste det finnas möjligheter för människor som
misslyckats med sitt boende att få en ny chans. Vi vill att Örebro kommun tillsammans
med Verdandi, Ria-Dorkas och ÖBO fortsätter och utvecklar arbetet med Bostad först, för
hemlösa.
Vi vill att personer med alla typer av funktionsnedsättningar ska kunna leva ett självständigt
liv och ges möjlighet till självförverkligande och utveckling i samma utsträckning som
andra. Självständighet innebär bland annat att individen ska ha rätt till bostadsanpassning
eller lägenhet i gruppboende.
Måltider för kropp och själ
Måltiden är dagens höjdpunkt för många äldre och den ska vara bra för både kropp och
själ. Vi socialdemokrater vill att matkulturen utvecklas i kommunens bostäder för äldre. Vi
vill också att det ska finnas möjligheter att äta tillsammans med andra även om man bor
kvar i sin vanliga bostad. Vi vill också att alla medarbetare inom äldreomsorgen ska ha goda
kunskaper om matens och måltidens betydelse.
Stöd till anhöriga
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Många anhöriga gör stora insatser i vården. De anhörigas situation ska uppmärksammas i
alla verksamheter, där kommunen kommer i kontakt med anhöriga till äldre, långvarigt
sjuka och personer med funktionsnedsättning.
Vi socialdemokrater vill utveckla en fungerande trygghetsjour som äldre och närstående
kan nå via telefon dygnet runt. Vi vill också att de anhöriga ska erbjudas samtal och
avlastning när den anhöriga behöver få tid till sig själv.
Nya tekniska lösningar
Nya IT-lösningar, till exempel automatiska larm till mobiltelefoner och möjligheter till
samtal via webbkamera, kan underlätta för personer att klara sin vardag och minskar
beroendet av hjälp från andra. Vi socialdemokrater vill skapa mer makt och inflytande för
äldre med stöd av modern teknik. Den moderna tekniken ger också etiska vinster för den
enskilde i form av större integritet, trygghet, frihet och delaktighet.

Ett Örebro i kamp mot alkoholproblem och narkotika
Alkoholmissbruk, dopning och droger förstör människors hälsa, skapar ofrihet och släcker
livsdrömmar. Det leder också till stora samhällskostnader i form av sjukvård,
poliskostnader och missbruksvård. Vårt mål är att minska totalkonsumtionen av alkohol,
förebygga missbruk av alkohol och droger och på så sätt reducera de medicinska och
sociala skadeverkningarna. Vårt mål är ett helt narkotikafritt Örebro. Vårt mål är också att
minska användningen av tobak.
Kommunens arbete för att stödja barn till missbrukande föräldrar ska förbättras genom
handlingsplaner för socialtjänstens arbete. För att minska missbruket på kort och lång sikt
måste kommunen medverka till att det finns alkohol- och drogfria miljöer för unga i
samband med exempelvis skolavslutningar.
Kommunens arbete med tillståndsgivning på restauranger är viktigt, inte minst för att se till
att inte underåriga serveras alkohol på krogen.

En plats för personer med funktionsnedsättningar
Ett gott välfärdssystem ska bidra till att alla människor känner sig delaktiga i samhället. En
viktig pusselbit är att ha ett arbete eller en meningsfull sysselsättning. För många är de
verksamheter som ideella föreningar eller exempelvis Fontänhuset erbjuder oerhört viktig.
Örebro kommun ska söka lösningar för att fler personer med funktionsnedsättningar
kommer ut i arbetslivet. Vi menar att Örebro kommun kan ta ett större ansvar för att
anställa personer med olika former av funktionsnedsättningar.
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Ekologisk hållbarhet – på riktigt
Ett parti som gör anspråk på att vara ett framtidsparti kan inte ducka för en av vår
tids stora framtidsutmaningar: att skapa ett ekologiskt hållbart samhälle. Örebro
kommun har en lång tradition att fokus på miljöfrågor, men det finns mycket kvar
att göra. Vi socialdemokrater inser att klimatfrågan inte är någon annans ansvar –
den är vårt ansvar. Vi måste göra skillnad, för vår egen skull och i solidaritet med
andra delar av världen och med kommande generationer.
Målet är att Örebro ska bli en klimatsmart kommun. Vi vill gå från ord till handling
och visa att det går att göra på riktigt, att det faktiskt är lönsamt och att det stärker
Örebro. Det kräver en stadsplanering som ger möjlighet för örebroarna att leva
miljövänligt. Det kräver energibesparingar, miljövänlig teknik, smarta
trafiklösningar, kollektivtrafik och cykelbanor. Insatser för en hållbar
energiproduktion, som vindkraft och solenergi, bidrar också till att skapa nya jobb
inom den gröna sektorn.
Vi ser också med oro på den växande floran av kemikalier i vår närmaste miljö,
kemikalier som man i många fall ännu inte vet vilken effekt de får i vårt ekosystem.
Att byta ut skadliga kemikalier mot bättre alternativ är ett viktigt arbete. Ett
klimatsmart Örebro omfattar också satsningar på att vårda, värna och utveckla
naturreservat och friluftsområden. Det kräver också mer miljömärkt mat i
kommunens verksamheter.

Ett miljövänligare Örebro
Vårt ansvar för miljön förutsätter att vi gemensamt och påtagligt minskar den belastning på
miljön som dagens produktionssamhälle medför. Vi socialdemokrater vill bedriva ett
långsiktigt och strategiskt åtgärdsarbete parallellt med arbetet för nya gröna jobb, förbättrad
och utvecklad miljöteknik och nya innovationer. Vi vill sprida goda exempel och visa att
det faktiskt är lönsamt att hushålla med energi och effektivisera i vår verksamhet.
Kommunen ska bedriva en medveten upphandling, ha en utvecklad planprocess och tydliga
förväntningar på de egna verksamheterna. Dessutom vill vi höja målet om att minska vår
klimatbelastning från 40 till 60 procent till 2020.

Gröna jobb för en grönare utveckling
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Det finns en stark gemensam vilja hos flera aktörer i kommunen att motverka den oroande
globala utvecklingen med ökad uppvärmning som leder till klimatförändringar. Många av
de satsningar vi socialdemokrater vill göra innebär investeringar i ett grönare och
miljövänligare Örebro. Vi har inlett och vill fortsätta en kraftig utbyggnad av vindkraft,
biogas och av andra förnyelsebara energikällor. Vi ska ha fortsatt höga ambitioner vad
gäller underhåll av naturreservat och friluftsområden.

Hållbara energisystem
Fram till år 2020 måste kommunen öka produktionen av förnyelsebar energi och minska
den totala energiförbrukningen. Vi socialdemokrater har drivit fram att Örebro kommun
satsar på en storskalig utbyggnad av vindkraft i ett särskilt bolag tillsammans med Kumla
kommun. Vi ser en kraftig utbyggnad av vindkraft som ett första steg och vi vill att Örebro
kommun i framtiden är självförsörjande på förnybar energi.
Kommunen har tagit initiativ till en utredning om bra lägen för utbyggnad av
solelsproduktion. Vi vill att kommunen i högre grad använder solenergi både för att ta
tillvara värme eller för att omvandlar solen till el. Vi tror dessutom att tekniken och
prisutvecklingen gjort att det nu är dags att börja investera i solel.
Efterfrågan på kyla i fastigheter ökar och kommunen måste se över möjligheten att bygga
ut fjärrkyla i Örebro. Vi vill också uppmuntra medborgare i Örebro kommun att ta vara på
den nya tekniken för att göra egen el hemma i lägenheten eller i villan. Vi ska förbättra
möjligheten att ladda sin elbil i Örebro.

Energibesparing
Örebro kommun ska erbjuda alla örebroare individuell klimatrådgivning för att lättare
kunna ställa om till hållbar lågenergi- och ekologisk konsumtion. Klimat- och
miljörådgivningen kan ske i samverkan med bildningsförbunden för att nå så många
människor som möjligt. Vi vill använda ÖBOs unika kompetens och sprida ÖBOs
erfarenheter och kunskap till andra fastighetsägare.
Kommunen har ett stort ansvar för att ersätta alla föråldrade och energislukande
ventilations- och uppvärmningssystem i kommunens lokaler. Det är dessutom lönsamt att
sluta betala för driftkostnader som bygger på uttjänt energislukande teknik.

Kollektivtrafiken för en hållbar utveckling
Vi socialdemokrater är övertygade om att en modern och effektiv kollektivtrafik
med betydligt kortare restider och högre turtäthet jämfört med idag är nödvändigt för att
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minska miljöpåverkan från transporter. Vi vill bygga ut infrastrukturen och förbättra
kollektivtrafiken i Örebro kommun och inom Örebro län samtidigt som vi ökar
möjligheterna att resa över våra länsgränser.
Det är viktigt att det finns en fungerande infrastruktur både för dem som bor i stan och för
dem som bor på landsbygden. Kollektivtrafiken ska bli ett bra alternativ till bilen för många
fler örebroare. När det byggs i olika delar av kommunen måste utvecklingen följas också av
utbyggd kollektivtrafik. Vi vill utveckla mer flexibla kollektivtrafiklösningar och utöka
flextrafiken. Snabba tåg och expressbussar ska erbjuda bättre resmöjligheter än egen bil.
Vi behöver en snabb och effektiv kollektivtrafik som knyter ihop stadsdelar i Örebro,
tätorter utanför Örebro och Örebro med andra kommuner och län. Ett större inslag av
expressbussar och utvecklad tågtrafik är viktiga redskap för att skapa större och mer
konkurrenskraftiga arbetsmarknadsregioner. Vi ska fortsätta driva frågan om att
regionaltågen ska stanna i Hovsta. Dessutom vill vi utreda möjligheten att skapa en
pendeltågstrafik runt Örebro. Vi vill, i samverkan med de andra kommunerna i länet och
omgivande län, jobba för regional tågtrafik i länet och viktiga städerna utanför länets
gränser. Det bidrar till att stärka både Örebro och resten av länets konkurrenskraft. Vi
menar också att Örebro kommun måste arbeta brett över länsgränser för bättre
tågförbindelser. Goda kommunikationer i Mälardalen är helt avgörande för Örebros
utveckling.
Vi tror att fler örebroare skulle kunna bli miljösmartare i sitt bilåkande genom att dela bil
med andra. Därför vill vi att kommunen utvecklar och marknadsför dagens
bilpoolsverksamhet, som sker i samarbete med biluthyrare. Ett annat sätt att minska
biltrafiken är att samordna varutransporter och hitta lösningar med hemkörning för dem
som cyklar eller åker kollektivt till centrum och externa köpcentrum.

Utveckla Örebro som cykelstad
Örebro är en utmärkt stad att cykla i, med korta avstånd, få branta backar och utmärkta
cykelvägar. Bra cykelvägar är en förutsättning för cykelviljan hos örebroarna. Örebro har
infört särskilda huvudcykelstråk, där bilarna har väjningsplikt för cyklarna, för att underlätta
för cykelpendling till och från stora bostadsområden. Det är en medveten prioritering av
cykel före andra trafikslag. Vi har också sett till att Örebro kommun har inrättat ett särskilt
cykelråd som är rådgivande i utvecklingen av Örebro som cykelstad. Vi vill se över
förutsättningarna för cykelvänligare vägar i och kring vissa tätorter där det i dag inte finns
cykelbanor. Cykelvägarna ska fortsätta prioriteras vid underhåll och snöröjning.
Det finns för få cykelställ i cykelstaden Örebro, vilket leder till parkeringskaos och dålig
framkomlighet för fotgängare och cyklister. Därför vill vi att kommunen ska satsa på fler
säkra cykelställ i Örebro. Dessutom vill vi utöka möjligheterna att kombinera cykel med
resande i kollektivtrafiken.
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Miljörätt på tallriken
Örebro kommun är bra på att handla miljömärkt mat, men det ska bli ännu bättre. Vi
socialdemokrater höjer ambitionerna och att en större andel av den mat som köps in ska
vara miljömärkt och/eller rättvisemärkt. För produkter där prisskillnaden är liten ska
kommunen välja miljömärkta varor. Örebro kommun ska också ställa krav så att en del av
den mat man upphandlar är lokalt producerad. En prioriterad fråga är att minska
matsvinnet. Allt för mycket mat som produceras blir idag avfall.
I kommunens verksamheter ska mejeriprodukterna vara ekologiska. Hotad eller
utrotningshotad fisk ska inte serveras i kommunens verksamheter. Vi vill ha mer samarbete
med lantbrukare för att fler djur ska beta kommunens ängar och våtmarker och på så sätt
också uppmuntra produktionen av naturbeteskött. Vi vill ha mer vegetariskt på
skolmatsedlarna och tycker att ett vegetariskt alternativ och en vegetarisk dag i veckan är
bra både av hälsoskäl och ekonomiska skäl.

Giftfri miljö
Vi socialdemokrater vill att kommunens verksamheter ska bedrivas i en så giftfri miljö som
möjligt. Viktiga frågor för oss är att minska och byta ut miljöfarliga kemikalier och att välja
sunda material i hus och inventarier. Vi menar att det behövs nya inventeringar kring vilka
kemikalier som barn, vårdtagare och medarbetare inom Örebro kommun kommer i
kontakt med. Vår ambition är tydlig – bruket av kemikalier som påverkar människiska och
miljö negativt ska minskas.

Närmare naturen
Ett grönare Örebro är en kommun där närheten till naturen är en viktig resurs, där
områden som Hjälmaren, Kilsbergen, Kvismaren och Oset är tillgängliga som utflyktsmål
för upplevelse och rekreation för de allra flesta. De gröna rummen, våra oaser, i staden och
i våra tätorter, skapar välbefinnande, renar vår luft och inspirerar oss till fortsatta
ansträngningar för ett grönare Örebro.
Arbetet med att skydda kommunens natur är viktigt. Vi vill värna, vårda och utveckla
kommunens naturreservat. Vi måste också fortsätta det långsiktiga och envisa arbetet för
att skydda Svartåns och Hjälmarens vatten.
Vi vill fortsätta med ett öppet och framtidsinriktat strategiarbete kring att utveckla
Kilsbergen till ett åretruntcentrum för friluftsliv och rekreation tillsammans med
örebroarna, föreningsliv, företag och skolor. Vi vill öka attraktiviteten på Väster genom att
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fortsätta utveckla Varbergaskogen och Karlslundsområdet och vi vill medverka i den
fortsatta utvecklingen av de fågelrika våtmarkerna som finns runt Örebro.
Många vill få möjlighet att komma lite närmare naturen genom en egen täppa att odla i sin
närhet. Därför vill vi socialdemokrater se fler odlingslotter på ÖBOs och kommunens
mark samtidigt som vi vill öka möjligheterna att odla i tätbebyggda miljöer.
Bra utomhusmiljöer för barnen
Att investera i lekplatser och lekmiljöer för barn är inte bara bra för barnen, det bidrar
också till en grönare stad med mer träd och fler platser att andas och koppla av i. Vi vill
investera i barnens lekmiljöer och vi tycker att kommunen ska fräscha upp slitna lekplatser
och fortsätta bygga lekplatser för barn med olika funktionsnedsättningar. Vi vill också att
det skapas mer kreativa miljöer, gärna i samarbete med barn och konstnärer. Lekplatser på
förskolor och skolor ska fortsätta att rustas upp i samverkan med föräldrar, barn och
personal.
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Slutord
Vi socialdemokrater vill att Örebro ska bli en bättre stad och kommun att bo, leva
och verka i för alla. Varje förslag vi har med i det här programmet syftar till det,
med fokus på vad vi ska verka för under åren 2015-2018. Vi tror att ett bättre Örebro
kräver ett starkare näringsliv, fler mötesplatser, tydligare kvalitetsmål i vård och
omsorg och i skolan och investeringar i miljövänliga lösningar.
För oss socialdemokrater är det viktigt att samverka med örebroare och företagare,
med kommunens anställda, med den ideella sektorn, med lokala styrelser och
byalag, med landstinget, med universitetet och med statliga myndigheter. Vi vill
lyssna till, samtala med och också samverka med dem som har egna idéer om hur
Örebro kommun kan bli bättre.
Du som har läst är viktig i vårt arbete för att omvandla idéer till verklighet!
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Socialdemokraterna Örebro
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