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Socialdemokraterna  
i Örebro  

Örebro - världens bästa stad för barn! 

 
 
 
”Hur man kan göra Örebro bättre för barn? Ja, man vill ju ha roliga lekplatser 
dit man kan gå och träffa andra barn och så är det ju kul att det finns dans och 
fotbollsplaner och sådant när man inte är skolan. Jag önskar att det fanns fler 
platser att bada på när det är sommar. Men bäst är att pappa har fått jobb. Han 
är gladare och träffar jobbarkompisar även på kvällarna ibland. Och så har vi ju 
mer pengar nu så vi kan gå till Eyrabadet lite oftare.” 
  

Alexandra 9 år, Örebro 
 
 
 
 
Socialdemokraterna i Örebro vill framåt och vi vill skapa världens bästa stad för 
barn. Genom att sätta barnen först kan vi se våra grönområden, fritidsutbud, 
lekplatser och våra kommunala verksamheter med nya ögon.  
 
”Örebro – världens bästa stad för barn!” är en vision och ett handlingsprogram.  
 
I det här dokumentet formulerar vi tre tydliga mål inför år 2020 samt presenterar 
23 konkreta förslag att börja jobba med direkt efter valet den 15 maj. 
 
Vi vill skapa en verklig förändring som märks i barnens vardag. Det handlar om 
en långsiktig utveckling där många örebroare i alla åldrar behöver delta med 
synpunkter, erfarenheter och förslag för att göra Örebro till världens bästa stad för 
barn.  
 
 
 
   Lena Baastad, Socialdemokraterna 
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Ökade klyftor och barnfattigdom 
 
Många barn har fått det bättre, men på många sätt är Örebro en delad stad. 
Boendesegregationen har ökat och resultatet innebär ojämlika livschanser för barn 
och unga beroende på vart i Örebro man bor. Organisationen Rädda barnen 
rapporterar att barnfattigdomen i Sverige ökar. Även i Örebro ökar den. I Örebro 
var drygt 15 procent av alla barn fattiga år 2008 enligt Rädda barnens definition. 
Det är en skrämmande hög siffra. Men än mer skrämmande är att siffrorna har 
fortsatt att stiga på grund av regeringes politik.  
 
Barnfattigdomen är mer än fem gånger så hög bland barn med utländsk bakgrund 
som bland barn med svensk bakgrund. I Vivalla är arbetslösheten tre gånger så 
hög i jämförelse med kommunens snitt och tillsammans med området Oxhagen är 
det två delar av Örebro där den öppna arbetslösheten är över 10%. Insatserna som 
gjorts hittills har inte varit tillräckligt bra, vi måste göra mer och hitta nya vägar.  
 
När föräldrarna saknar inkomst påverkar det barnen. Det kan handla om barn som 
skolkar från gymnastiken för att föräldrarna inte kunnat köpa nya gymnastikskor 
när de gamla blivit för små. Barn som inte vill be föräldrar om pengar till 
skolutflykten eftersom man vet att inga pengar finns hemmavid. Barnfattigdomen 
handlar om något större och mer skambelagt än att alla inte har råd med det 
absolut senaste i klädväg eller den häftigaste mobiltelefonen.  

Världens bästa stad för barn, delmål år 2020 
 
Det finns inte ett enkelt förslag som minskar barnfattigdomen och föräldrarnas 
arbetslöshet. Det finns inte ett enskilt förslag som ger alla barn möjlighet till en 
rik fritid. Genom att sätta tydliga mål och arbeta tillsammans kan vi steg för steg 
skapa världens bästa stad för barn! 
 

• Halvera barnfattigdomen i Örebro till 2020 
• Till 2020 ska arbetslösheten i Vivalla och Oxhagen ha halverats. Oavsett 

var man bor i Örebro ska man möjligheter till ett riktigt jobb. 
• 2020 ska alla barn ha möjlighet att med stolthet berätta om sin sommar när 

de kommer tillbaka till skolan efter lovet. Barn ska ha rätt till en rik och 
spännande fritid oavsett föräldrarnas plånbok. 

 
För att nå målen krävs ett målmedvetet och långsiktigt arbete som involverar 
många. Vi har inte alla svaren. Fler idéer måste tas tillvara och tillsammans måste 
vi finna nya lösningar. Socialdemokraterna i Örebro presenterar här 23 konkreta 
förslag som leder framåt: Örebro – världens bästa stad för barn! 
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23 konkreta förslag för världens bästa stad för 
barn 

En bra förskola och skola för alla barn: 
• Investera 300 miljoner i förskolor och skolor 
• 1000 nya förskoleplatser 
• Flexibla öppettider på förskolan 
• Språkets formas redan i förskolan, satsa på språkstöd 
• Förbättra och rusta förskolorna och skolornas lekgårdar 
• En skola utan avgifter 
• Språkklasser och studiestöd på sitt modersmål 
• Erbjud organiserad läxhjälp 

Barn ska ha rätt till en rik fritid oavsett föräldrarnas plånbok: 
• Spännande och roliga lekplatser 
• Plaskis – en mötesplats för barn och vuxna 
• Helgöppna fritidsgårdar 
• Fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla 
• Sommarkollo och Dagkollo  
• Ett program för en mer ungdomsvänlig kommun 
• Kultur för barn och unga 
• En ny spontanidrottsarena varje år   
• Utveckla isbanan i Vivalla genom att bygga tak 

Förslag för fler jobb: 
• Utvecklingsbolag Vivalla 
• Etableringsgaranti för företag 
• Kompetenssatsningar för jobb 
• Tillväxtbolag nya jobb för unga 
• Jobb och insatser från första dagen av arbetslöshet 
• Sommarjobb till alla ungdomar 
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En bra förskola och skola för alla barn: 
I förskolan ska barnen vara trygga, få tid för omsorg och lek. Dessutom ska 
pedagogiskt stöd ges i det livslånga lärandet av välutbildad personal. I skolan ska 
alla barn och unga få möjligheter att utvecklas med kreativitet och växa i trygghet. 
Barn och unga ska få det stöd och de insatser som krävs för att nå kunskapsmålen 
samtidigt som de upptäcker världen utanför och mognar som människor och 
medborgare. 

Investera 300 miljoner i förskolor och skolor 
Förskolorna och skolorna är en stor del av barnens miljö. Personalen och 
kamraterna är det viktigaste för barnens trivsel. Det är också viktigt hur lokalerna 
ser ut, att barnen får plats att leka och att samhället signalerar att barnens 
arbetsplats prioriteras. Det finns ett stort behov av fler förskoleplatser och lokaler 
som skapar mer ytor och gör att inte fler barn trängs in i redan trånga lokaler. 
Samtidigt är många av Örebros skolor byggda på 60- och 70-talet och är i stora 
behov av ordentliga upprustningar och investeringar. Vi vill satsa 300 miljoner 
kronor på investeringar i förskolor och skolor. Vi vill dessutom att kommunen tar 
fram en långsiktig plan för när kommunens skolor och förskolor bör rustas upp. 

1000 nya förskoleplatser 
Vi lovar att skapa 1000 nya förskoleplatser, vilket motsvarar cirka 60 avdelningar 
de närmaste fyra åren. Det ska täcka nuvarande och den kommande efterfrågan så 
att alla garanteras plats i förskolan. Inriktningen är att antalet barn i barngrupperna 
ska minska och att personaltätheten ska öka. 

Flexibla öppettider på förskolan 
Många barn har föräldrar som arbetar på obekväm arbetstid. Ibland eller ofta 
behövs omsorg på andra tider än traditionell kontorstid. Inte minst kvinnor inom 
omsorgssektorn som ibland hoppar in på kortare eller längre vikariat är oroliga 
över möjlighet till trygg förskoleverksamhet för sina barn. Örebro kommun måste 
anpassa och utveckla förskolan under kvällar och helger för att på ett bättre sätt 
möta dessa familjers behov. 

Språkets formas redan i förskolan 
Språket har stor betydelse för barns lärande. Aktuell forskning visar att det finns 
ett starkt samband mellan barns tidiga språkutveckling och den senare 
läsförmågan. Förskolan är viktig för att stödja barns språkutveckling. För att 
förstärka personalens kompetens inom detta område bör Örebro kommun pröva 
ett så kallat mentorsprogram för att arbeta med kunskapsöverföring från erfarna 
till mindre erfarna lärare och mellan olika personalgrupper. 
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Förbättra och rusta förskolornas och skolornas lekgårdar 
Ofta vill personal och föräldrar utveckla förskolornas och skolornas lekgårdar. 
Det kan handla om att plantera några träd som ger skugga under heta 
sommardagar eller fräscha upp lekstugan som finns på gården. Vi vill avsätta 
pengar som personal, föräldrar och barn tillsammans kan söka för att utveckla 
lekgården till sin skola och förskola. 

En bra skola för alla barn  
Alla skolor i Örebro ska vara bra skolor där varje barn har rätt att känna sig 
respekterat och trygg. Alla barn och ungdomar har rätt att lära och att få det stöd 
de behöver i sitt lärande i skolan – oavsett vilken skola de går i. Vi har som mål 
att alla elever i Örebros skolor ska gå ut med godkända betyg från grundskolan 
och gymnasiet. Ett fullständigt gymnasiebetyg har visat sig vara det viktigaste för 
att etableras på arbetsmarknaden. 

En skola utan avgifter 
Det kan tyckas som en självklarhet men trots att skolan är obligatorisk och gratis 
så är inte alla aktiviteter under skoltiden avgiftsfria. För de flesta kan en tjuga här 
och en tjuga där till friluftsdagar, utflykter med mera tyckas vara en obetydlig 
kostnad och något man gärna bidrar med för att fler ska ha möjlighet att pröva på 
nya sammanhang och situationer. Men för en del barn och familjer är det samma 
småkostnader som kan innebära att barn stannar hemma från en aktivitet eller 
gång på gång blir hänvisade till ”gratisalternativet” medan de andra 
klasskompisarna bowlar eller åker på slalomresa. Vi vill göra en översyn för att se 
vilka olika kostnader som barn och unga möter i skolan. 

Språkklasser och studiestöd på modersmålet 
För att flickor och pojkar med svenska som nytt språk inte ska tappa kunskaper i 
andra ämnen ska arbetet med studiehandledning på modersmål förstärkas. Örebro 
kommun bör även pröva att starta språkklasser där man undervisar på två språk 
samtidigt. 

Erbjud organiserad läxhjälp 
Enligt flera undersökningar är föräldrars utbildningsnivå den enskilt viktigaste 
orsaken för hur väl barn lyckas i skolan. Den hjälp och det stöd som barn och 
ungdomar kan få hemma är väldigt olika och att få stöd i skolans hemarbete är 
viktigt för att ge fler barn goda möjligheter. Därför vill vi att alla grundskolor i 
kommunen ska erbjuda organiserad läxhjälp efter behov. 
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Barn ska ha rätt till en rik fritid oavsett föräldrarnas plånbok: 
Barns ska ha rätt till en rik fritid och möjligheten att pröva många saker - att 
upptäcka omvärlden och utveckla sig själva. Vi vill att alla barn ska en rik fritid 
oavsett föräldrarnas plånbok. Genom att utveckla lekparker och plaskisar, genom 
att stödja och uppmuntra idéburna föreningar, idrottsföreningar och andra delar av 
det civila samhället kan vi ge fler barn goda möjligheter.  

Spännande och roliga lekplatser 
Barns lek och rörelse är stimulerande och bra för barns utveckling och hälsa. 
Många lekplatser håller inte den standard som krävs och under senare år har 
upprustningstakten i stort sett varit obefintlig. Vi vill att fler lekplatser byggs om 
så att de blir spännande men ändå säkra utemiljöer för lek och rörelse. 

Plaskis – en mötesplats för barn och vuxna 
På olika ställen i Örebro finns ”plaskisar” där barnfamiljer gärna samlas under 
soliga dagar. Vi vill värna de omtyckta plaskdammarna i Örebro och utveckla 
plaskisar på nya ställen. Varma sommardagar kan även en utedusch vid en 
gräsmatta vara en trevlig samlingsplats för stora som små. I ett första steg vill vi 
snabbutreda en bättre park och med en ”plaskis” vid Svampen. 

Helgöppna fritidsgårdar 
Förskolorna uppskattas av både föräldrar och unga. I flera stadsdelar i Örebro 
finns många unga tjejer och killar som inte är aktiva i föreningsliv eller har andra 
fritidssysselsättningar och många av dessa hittar istället till fritidsgården i sitt 
område. Ofta riktas kritik mot att fritidsgårdarna har stängt på helgerna. I ett första 
steg vill vi att fem av kommunens fritidsgårdar håller öppet på helgerna. 

Fritidsgård för gymnasieungdomar i Vivalla 
I Vivalla bor idag mer än 2000 personer som är under 20 år. Fritidsgården i 
området vänder sig till de ungdomar som går i högstadiet. De som är äldre är 
hänvisade till att ”hänga” i centrum om man inte är aktiv i någon förening. Det 
finns många bra ungdomsföreningar i området som tillsammans med Örebro 
kommun skulle kunna skapa en fritidsgård i Vivalla för dem som är i 
gymnasieåldern. 

Sommarkollo och Dagkollo  
Sommarkollo och dagkollo möjliggör för barn att delta i organiserad 
lekverksamhet under sommaren. Det är redan stor efterfrågan på 
koloniverksamheten, därför vill vi satsa så att flera barn ska ha möjlighet att delta 
i kolloverksamheten. Vi vill bland annat erbjuda barn och ungdomar 
dagkolloverksamhet vid friluftsgårdar i Kilsbergen eller Hjälmaren. 
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Ett program för en mer ungdomsvänlig kommun 
Örebro behöver många arenor för ungdomars inflytande, kulturutövande och 
fritidsverksamhet. Ungdomar måste i större utsträckning vara med och bestämma. 
Därför vill vi att Örebro kommun tar fram ett program för att bli en mer 
ungdomsvänlig kommun. Det arbetet ska drivas av ungdomarna själva med hjälp 
av Örebro kommun.  

Kultur för barn och unga 
Genom teater, musik, bild och bibliotek kan barn och unga använda sin fantasi 
och kreativitet och skapa själva eller via andras bilder och ord få möjlighet att resa 
runt världen och in i andras upplevelser. Ett spännande och kreativt kulturliv är 
viktigt för barns utveckling. Studieförbunden och föreningar är fantastiska i att ge 
barn möjligheter att skapa själva och skapande skola måste utvecklas.  

En ny spontanidrottsarena varje år   
Vi vet att barn och ungdomar som rör sig mår bättre. Samtidigt ser vi både hur 
engagemanget i idrottsföreningar är väldigt olika i olika grupper och hur 
möjligheterna till spontanidrott minskar när allt fler anläggningar bokas upp. Den 
första spontanidrottsarenan i Vivalla kom till under 2006. Vi vill bygga en ny 
spontanidrottsarena om året de närmaste åren. Vi vill att spontanidrottsarenor ska 
vara mötesplatser för unga, gamla, flickor och pojkar.  

Utveckla isbanan i Vivalla genom att bygga ett tak 
Behovet av fler ishallar är stort i Örebro kommun. Fler barn och ungdomar vill 
spela hockey – både tjejer och killar. Detsamma gäller konståkning och andra 
issporter. Vi vill utveckla isbanan genom att sätta tak över isbanan i Vivalla för att 
öka möjligheten att använda isbanan under längre tid och minska 
energiförbrukningen. En ishall i Vivalla skulle också kunna vara till stor glädje för 
alla boende i närområdet för rekreation och motion. 
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Våra förslag för fler jobb 
Det viktigaste för att halvera barnfattigdomen och ge barnen ett bättre liv är att 
deras föräldrar har jobb och inkomst. Att halvera barnfattigdomen till 2020 är ett 
ambitiöst mål som kräver ett intensivt utvecklingsarbete och nya lösningar. I 
Vivalla och Oxhagen är den öppna arbetslösheten mer än 10%, de insatser som 
gjorts har inte varit tillräckligt bra. Vi har några förslag som vi vill genomföra för 
att pröva nya vägar till fler arbetstillfällen jobb för dem som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. Men fler måste till och vi vill lära av de som kommit längre. 

Utvecklingsbolag Vivalla 
Boendesegregationen har ökat. Det viktigaste för att bryta boendesegregationen är 
att skapa nya jobb. Insatserna som gjorts hittills har inte varit tillräckligt bra Vi 
måste göra mer och hitta nya vägar. Därför vill vi ge ÖBO och Örebroporten i 
uppdrag att starta ett nytt dotterbolag ”Utvecklingsbolag Vivalla”. Det nya bolaget 
ska bygga kontor och små företagslokaler i Vivalla. Minst hälften av dem som 
anställs i bolaget ska bo i Vivalla. 

Snabba besked till växande företag 
Om nya jobb ska skapas måste företag som vill växa eller etablera sig få snabba 
besked. Därför lovar vi att införa en Etableringsgaranti som innebär att växande 
företag ska få kontakt samma dag, erbjudas en träff inom en vecka och få en 
tydlig plan för kommunens hantering inom en månad. 

Kompetenssatsningar för jobb 
Samtidigt som många är arbetslösa signalerar företag att de har svårt att hitta rätt 
utbildad personal. Genom att fortsätta utveckla arbetet med vuxenutbildning, 
Cityakademin och företagen får fler företag rätt utbildad arbetskraft och arbetslösa 
får jobb. Exempel på satsningar som behöver fortsätta och vidareutvecklas är: 
Validering, yrkestrainee, generationsväxling, kompetensutveckling i företagen, 
yrkesinriktad vuxenutbildning och utbildning för välfärdsjobb. 

Jobb och insatser från första dagen av arbetslöshet 
Vi befinner oss i en situation med mycket hög arbetslöshet bland ungdomar. Inte 
minst för ungdomar är det förödande att gå länge utan arbete och hela årskullar 
riskerar att stå utan arbetslivserfarenhet eller ett kontaktnät i arbetslivet. Vi kan 
inte acceptera ett system där samhället går in med insatser först när unga blivit 
långtidsarbetslösa. Vi vill att ungdomar ska få stöd för att komma vidare från 
första dagen av arbetslöshet. Vi vill samla alla resurser som finns kring arbetslösa 
ungdomar och skapa arbete, utbildning och andra uppgifter som innebär att man 
kan bli självförsörjande. 
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Tillväxtbolag nya jobb för unga 
För att de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden ska komma i jobb krävs 
nytänkande och okonventionella samarbeten. Tillsammans med näringslivet vill vi 
därför pröva idén om ett tillväxtbolag som skapar jobb till unga. Därför vill vi att 
Örebro kommun tillsammans med näringsliv, Arbetsförmedlingen och offentliga 
aktörer startar ett tillväxtbolag som skapar nya jobb för unga i företag. I bolaget 
får arbetslösa ungdomar anställning med avtalsenlig lön. 

Sommarjobb till alla ungdomar 
För många ungdomar är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och 
det är en möjlighet att tjäna egna pengar till nya kläder, en stereo eller en 
konsertbiljett. Att ge ungdomar sommarjobb ger fler bättre ingångar till 
arbetsmarknaden. Men sommaren kan också användas för att nå ett godkänt betyg 
eller möjligheter att fördjupa sig i ett intressant ämne. I tider med hög arbetslöshet 
eller för barn med föräldrar och släktingar som saknar arbete är vägen in till 
sommarjobbet långt. Därför vill vi att alla ungdomar i åk 9 samt första och andra 
året på gymnasiet ska garanteras sommarjobb, feriepraktik eller sommarskola.  

Avslutning 
Den 15 Maj går 27 000 örebroare till val igen. Vi vill skapa Möjligheternas 
Örebro, med fler jobb och där klyftorna minskar. Varje barn ska ha rätt till en bra 
start. Alla, oavsett bakgrund, ska ha möjlighet att växa och utvecklas. Människor 
ska känna sig trygga att ta nya språng i livet – många gånger. Det är viktigare än 
skattesänkningar som innebär nedskärningar på hundratals miljoner. 
 
Socialdemokraterna i Örebro vill att Örebro blir världens bästa stad för barn. Vi 
sätter målen högt för att vi vet att det är nödvändigt. 
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