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Möjligheternas
Örebro bygger vi
tillsammans

Den 15 maj går 27 000 örebroare till val. Deras val kan göra skillnaden mellan ett Örebro som satsar framåt eller ett Örebro som stoppar utvecklingen och ökar klyftorna. Vi socialdemokrater vet vad vi
vill: Framåt Örebro! Vi vill att Lena Baastad och Socialdemokraterna
får förtroendet att utveckla Örebro för nya jobb och minskade klyftor.
Du minns kanske vad som hände
efter valet i september 2010? Socialdemokraterna fick ökat förtroende,
34 000 örebroare (ca 40 procent) röstade på Socialdemokraterna. Det första vi gjorde var att räcka ut handen
till övriga partier över blockgränsen,
för att skapa en kommunledning i
majoritet som inte var beroende av
SD (Sverigedemokraterna). Vi ville
skapa en stark ledning som kan ta
Örebro framåt.
Koalitionen (Folkpartiet, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna
och Miljöpartiet) gjorde tvärtom. De
var tydliga med att de ville fortsätta
som om inget hänt, trots att de tappat platser i kommunfullmäktige och
att de allihop gjort dåliga val. De var
beredda att styra i minoritet och låta
SD (Sverigedemokraterna) få en utpressarroll med avgörandet i varje
beslut.
De fyra år som koalitionen styrde
fick örebroarna vänja sig vid otydlighet och tvekan, stopplistor och
jobbstopp. Etableringar gick Örebro
förbi och vi gick miste om nya jobb,
antalet arbetslösa ungdomar ökade
liksom socialbidragskostnaderna.
Många barn får inte möjlighet att
vinna nya kunskaper i skolan och

många äldre upplever stora brister i
vård och service. Ändå föreslår de
största borgerliga partierna sänkt
skatt i Örebro kommun, pengar som
tas från satsningar på välfärden.
Vi socialdemokrater vill framåt.
Vi vill ha din hjälp att skapa Möjligheternas Örebro, där klyftorna
minskar och alla kan utvecklas
genom sitt arbete och engagemang.
Varje barn har rätt till en bra start.
Alla ska ha möjlighet att växa och
utvecklas. Alla ska vara trygga att ta
nya språng i livet – många gånger.
Det är viktigare än skattesänkningar
som innebär nedskärningar på hundratals miljoner.
Vi vill vända utvecklingen. Vi vill investera i bättre förskolor och skolor
och i en attraktivare stad. Det ger fler
företag och nya jobb. Fler jobb betyder bättre ekonomi, så vi kan höja
kvaliteten i vården och skolan och
minska de ökande klyftorna. Vi vill
investera i ÖBO istället för att sälja
fler ÖBO-lägenheter.
Ska klyftorna minska eller ska de
fortsätta öka? Vi socialdemokrater
lovar inte mer än vi kan hålla. Vi vet
att vi kan lova ett Örebro som går
framåt. Tillsammans kan vi bygga
Möjligheternas Örebro.

val den 15 maj i nordöstra örebro

Den 15 maj 2011 är det omval
till kommunfullmäktige i den
nordöstra valkretsen i Örebro.
Rösträtt i valet har den som den 15
april (30 dagar innan valdagen) är
folkbokförda inom den nordöstra
valkretsen, och
•

är svensk medborgare, eller

•

är medborgare i något av EUs
medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge, eller
är medborgare i något annat
land än de som räknats upp
ovan och har varit folkbokförd
i Sverige i tre år i följd före
valdagen,

•

samt fyller 18 år senast på valdagen.
Under perioden 21-27 april kommer
du som har rösträtt i valet att få ditt
röstkort hemskickat till din folkbokföringsadress.

Den nordöstra valkretsen består
av följande områden:

• Axberg
• Bromsplan
• Ervalla
• Glanshammar-Ödeby
• Hagaby
• Hjortstorp
• Hovsta västra och östra
• Järntorget
• Karolinska
• Kåvi-Lillån
• Lillkyrka
• Lillån-Bettorp
• Lundby södra och norra
• Norrby
• Pettersberg-Ringstorp
• Rinkaby
• Rynninge-Grenadjärstaden
• Sofia
• Vivalla norra, västra och östra

Har du frågor om valet eller om
du är osäker om du får rösta?
Gå in på www.val.se

Lena Baastad, kandidat till ordförande i kommunstyrelsen och
Yusuf Abdow, kandidat till kommunfullmäktige.

val den 15 maj i nordöstra örebro

Våra satsningar och idéer i valprogrammet gäller för hela Örebro och
är den politik vi gick till val på i
september 2010.
Här är en del exempel på satsningar
som tydligt berör boende i Nordost.

Vi lovar 1000 nya förskoleplatser för att täcka den
stora efterfrågan, bland
annat i Nordost. Här är
behovet väldigt stort.

I flera år har vi velat rusta
Lillåns skola. På fyra år
har inte en enda skola rustats. Det ändrar vi på.

När den nya idrottshallen
i Vivalla byggs vill vi göra
det i dialog med boende
och föreningsaktiva.

Vi vill skapa fler bostäder
för äldre där det finns
många villor, som till
exempel Lundby och
Glanshammar.

Norrcity ska bli mer attraktivt, bland annat genom
en utveckling av Resecentrum och anpassning av
Storgatan.

I hela Örebro är ungdomsarbetslösheten hög och vi
vill att kommunen tillsammans med näringslivet
skapar fler jobb åt unga.

val den 15 maj i nordöstra örebro

Du kan rösta på över
80 socialdemokrater
den 15 maj. Flera av
dem bor i nordöstra
Örebro.
Här är några av dem
som du kan rösta på.

Från vänster ovan: Lena Baastad, Yusuf Abdow, Alaa Idris, Dennis Begic, Linda
Smedberg, Björn Sundin, Fisun Yavas och Jan Zetterqvist.

Du hittar hela listan på socialdemokraterna.se/orebro

Alaa Idris, talesperson i demokrati- och integrationsfrågor. Plats
nummer 3 på Socialdemokraternas lista.

val den 15 maj i nordöstra örebro

Alla örebroare kan göra
en insats i valrörelsen!
Du behövs i arbetet för Möjligheternas Örebro, även om du inte får rösta den
15 maj! Alla kan hjälpa till – oavsett om du vill göra lite, något mer eller om
du vill göra mycket så spelar din insats roll. Här är några exempel:

jag vill hjälpa till lite grann!
1.
2.
3.

Ta på dig en sosseknapp!
Bli fan av Socialdemokraterna i Örebro eller Lena Baastad på Facebook.
Prata med boende i nordost om varför de ska rösta på Socialdemokraterna.

jag vill hjälpa till lite mer!
1.
2.
3.

Hjälp till och dela valmaterial till boende i nordöstra Örebro..
Följ med oss ut och dela material på morgnar vid stationen, vid stora
arbetsplatser och utanför större evenemang.
Skicka ett sms eller ett mail till alla du känner som bor i nordöstra Örebro,
och uppmana dem att rösta.

jag vill hjälpa till mycket!
1.
2.
3.

Delta i ringaktiviteter eller i dörrknackningar.
Bjud hem dina vänner till en träff, ring oss, så kommer vi med fika och
pratar politik i trevliga former.
Bli medlem i Socialdemokraterna!

Du kan läsa mer och anmäla dig till aktiviteter på Facebook, på
socialdemokraterna.se/orebro eller genom att ringa till 019-167110. Du
kan också skicka ett sms med texten ”valarbetare” till 0730-120925
(normal taxa). Bli medlem i Socialdemokraterna genom att SMS:a ”S
personnummer” till 72105, kostnad 100 kr. ( S ååmmddxxxx)
Socialdemokraterna i Örebro, Stortorget 19B, 702 11 Örebro
telefon: 019-167110, www.socialdemokraterna.se/orebro

Ett Örebro i jobb
och utveckling
Våra löften:

• Nya jobb. Genom ett tillväxtbolag tillsammans med näringsliv och offentliga
aktörer skapas nya jobb för unga. Alla unga
ska få vägledning eller jobb från första dagen
av arbetslöshet.
• Snabba besked för fler jobb. Växande
företag ska få kontakt samma dag, erbjudas
en träff inom en vecka och få en tydlig plan
för kommunens hantering inom en månad.

Våra åtta tydliga löften kommer att genomföras om vi får
örebroarnas förtroende. Övriga punkter i programmet är vår
viljeinriktning och vi kommer att arbeta för att genomföra dem.

”Jag vill bjuda in till
samarbete för att skapa
fler jobb i örebro”
Lena Baastad, kandidat till
ordförande i kommunstyrelsen.

Ett Örebro i jobb och utveckling
Att många i Örebro saknar ett jobb att gå till är ett slöseri som
Örebro inte har råd med. Om vi får väljarnas förtroende tänker vi
bjuda in alla som vill delta i kommunens utveckling till samarbete.
Vi vill investera i Örebros utveckling tillsammans med näringslivet
och föreningslivet. Örebro behöver fler goda idéer, fler initiativ och
satsningar – inte färre.
I samverkan med näringsliv och medborgare kan vi möta stora utmaningar som är svåra för var och en att lösa enskilt. Vi vill skapa
möjligheter till utveckling i Örebro, då måste vi våga tänka nytt och
offensivt.
Får vi örebroarnas förtroende
vill vi göra följande:

• Tillsammans med intresserade fö-

•

retag, investerare och offentliga
aktörer startas ett lokalt riskkapitalbolag som dels stödjer jobbskapande entreprenörer och dels ökar
tillgången på investeringskapital.
Stödet till den som vill starta nya
företag måste förstärkas, men det
behövs också stöd och rådgivning
till nystartade och existerande
företag.

• Tillsammans

med näringslivet
skapas nya jobb för unga. Inför
valet 2010 lovade vi att alla under 25 år ska erbjudas vägledning, jobb eller utbildning från
första dagen av arbetslöshet. Det
arbetet har satts igång med ett
sextonpunktsprogram. Vi vill att
Örebro tar ytterligare steg framåt
och tillsammans med näringslivet
skapar fler jobb för unga.

• Tillsammans

•

med näringsliv och
offentliga aktörer startar Örebro
kommun ett tillväxtbolag som
skapar nya jobb för unga. För att
de ungdomar som står utanför arbetsmarknaden ska komma i jobb
krävs nytänkande och okonventionella samarbeten.
En vägledningsgaranti ska införas
som ska ge alla som söker hjälp
från socialtjänsten eller arbets
marknadsinsatser rätt till ett besök
och vägledning inom en vecka.

• Alla ungdomar i årskurs 9, samt

första och andra året på gymnasiet
ska erbjudas sommarjobb, feriepraktik, entreprenörskola eller sommarskola.

• Örebro ska bli bäst i landet på

gröna jobb. Det sker bland annat
genom vindkraftssatsning, klimatsmart omställning av lokaler
och genom en satsning på gröna

komma-ut-jobb, genom exempelvis att rusta lekplatser och röja
upp längs vägar, parker och skogspartier, och för att rusta motionsspår och leder.

• För att öka möjligheterna för män-

niskor att delta, studera och att
arbeta vill vi fördubbla investeringarna i tillgänglighetsåtgärder
som beslutas av det kommunala
handikapprådet.

som Open Art och O Helga Natt,
genom styrgrupper med beslutsmandat enligt upplägg från Göteborg & co.

• Rusta motionsspår, skid- och vandringsleder och förbättra informationen om och i naturreservat och
friluftsområden.

• Vi vill öka möjligheterna att bedriva dagkolloverksamhet under
loven.

• ÖBO:s garanti om bostad till stu- • Kommunen ska vara ett föredöme
denter är viktig och ska behållas.
Fler studentbostäder behövs i
hela Örebro.

• Det behövs fler parkeringsplatser

i Örebro city. För att åstadkomma
det vill vi att kommunen startar ett
parkeringsbolag som tar ansvar
för parkeringssituationen i hela
Örebro.

• För att Örebro ska bli en ännu attraktivare stad att besöka, leva
och verka i vill vi utveckla våra
grönområden och satsa mer på
städning och klottersanering.

• Vi vill, som ett led i att förbättra
pendeltågtrafiken i länet, ta fram
ett tågstopp i Hovsta. Restiden till
Örebro blir cirka sju minuter.

• Utveckla området runt Södra sta-

tion för att kunna få till fler parkeringsplatser, fler bussangöringsplatser och bättre service.

• Kommunen ska tillsammans med

näringslivet underlätta för dem
som ordnar stora arrangemang,

som arbetsgivare och kommunen
ska vara en mönsterarbetsplats.
Målet är att heltid ska vara en
rättighet, deltid en möjlighet. I
ett första steg kommer alla nya
tjänster att utlysas som heltid.
Kommunens mönsterarbetsplatser ska kännetecknas av öppenhet
och demokrati där varje anställd
självklart har rätt till yttrandefrihet och meddelarfrihet.

• Vi kommer att arbeta för ökad jäm-

ställdhet mellan kvinnor och män
i Örebro kommun. Antalet kvinnor i ledande positioner ska öka i
politiken och bland kommunens
chefer. Socialdemokraterna kommer att ha jämn fördelning av kvinnor och män på ledande uppdrag.

• Kommunens

personal ska bättre
motsvara befolkningens sammansättning. Kommunen ska ha tydliga planer för en ökad mångfald
bland personalen.

Ett Örebro med
minskade klyftor
Vårt löfte:

• Helgöppna fritidsgårdar. I ett första steg
ska fem av Örebros nio större fritidsgårdar
vara helgöppna.

”fler av Örebros fritidsgårdar borde vara öppna
på helger”
Björn Sundin, kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor. Plats nummer 2 på Socialdemokraternas lista.

Ett Örebro med minskade klyftor
Socialdemokraterna vill skapa ett samhälle där alla känner sig
delaktiga och alla kan utvecklas och få ett bra liv. Idag går utvecklingen åt fel håll. Klyftorna har ökat. I utbildning, inkomst, hälsa
och mycket annat märks klyftorna i samhället:
• Arbetslösheten är fortsatt hög, speciellt för ungdomar.
• Under 2010 betalades över 188 miljoner kronor ut i socialbidrag i Örebro, en ökning med drygt 19 procent från 2009. Totalt
har kostnaderna ökat med nästan 30 procent sedan 2006.
• Fler är oroliga för kvaliteten i äldrevården.
• Drygt 300 örebroare har blivit utförsäkrade när de drabbats av
stupstocken i sjukförsäkringen.
• Barnfattigdomen har ökat och är nu över 15 procent.
Skillnaderna har ökat mellan den som har ett jobb och lön och den
som inte har. I spåren av arbetslösheten krymper människors möjligheter att själva välja hur de vill bo och leva sina liv.
Får vi örebroarnas förtroende
vill vi göra följande:

• Vi vill undersöka möjligheterna att
starta ett ”lokalt Samhall”, som en
del i arbetet att skapa jobb åt fler
personer med funktionsnedsättningar och andra som står långt
ifrån arbetsmarknaden.

• Vi genomför ett långsiktigt utveck-

lingsprogram för att motverka den
växande
bostadssegregationen
i kommunen och rusta flera av
våra stora stadsdelar på liknande
sätt som vi förändrat Markbacken.

• Vi vill binda samman olika stadsdelar och grönområden och göra
Väster mer attraktivt bland annat
genom att utveckla parkområden

och skapa bättre förutsättningar
för kultur och idrott. Vi vill också
skapa nya förutsättningar för arbeten genom nya företagsetableringar längs motorvägen.

• Kommunen ska vara aktiv för att
göra Norrcity mer attraktivt genom utveckling av Resecentrum,
fortsatt utveckling runt Järntorget och planering för nya byggen
på ”tomma tomter”. Att göra om
Storgatan till en gång/cykel/bilgata på gåendes villkor ska prövas.

• Vi vill fortsätta utveckla ÖBO och

minska klyftorna i kommunen
genom en aktiv bostadspolitik. I
områden där hyresrätten dominerar vill vi se fler bostadsrätter,

villor och radhus. Vi vill också
skapa möjligheter för fler att (om
de själva vill) köpa det småhus
de bor i genom ÖBO:s så kallade
”hyr-köp”-system.

• Vi vill förbättra stödet till utsatta

barn till missbrukande föräldrar,
genom att ta fram handlingsplaner
för skolans arbete att upptäcka,
bemöta och stödja barnen.

• Alla barn och unga ska stimuleras • Vi vill få bort hemlösheten i Öreatt läsa och få stöd i läsutvecklingen. Vi vill utveckla biblioteken
och att skolorna ska få stöd att utveckla användningen av boken,
berättandet och läsandet.

bro. Genom olika typer av boenden och ett aktivt stöd vill vi ge
människor nya möjligheter att
bryta sin hemlöshet.

ska vara i tid! Kollektiv• Biblioteken är viktiga för att föra • Bussarna
trafiken måste förbättras i takt med
litteraturen, språket och kulturen
närmare medborgarna där de bor.
Ett bibliotek i närheten är en viktig mötesplats och ger alla möjlighet att läsa böcker och tidningar,
och att låna en dator. Skolbibliotek höjer skolans kvalitet. Vi vill
att varje skolområde ska ha en
skolbiblioteksansvarig.

• Alla örebroare ska våga röra sig

utomhus. Därför vill vi öka stödet
till nattvandrare och öka kommunens investeringar i bättre
belysning och klottersanering.
Mer investeringar ska bestämmas
tillsammans med boende i ett område (i samband med exempelvis
”trygghetsvandringar”) och vi vill
att kommunen, tillsammans med
polisen, undersöker möjligheterna
att skapa en stödtelefon dit människor kan ringa på helgnätterna
för att känna sig trygga.

• Vårt

mål är ett narkotikafritt
Örebro.

att Örebro växer. Vi vill att Örebro kommun ska pröva nya sätt
att förbättra landsbygdstrafiken,
exempelvis genom anropssystem
och närtrafik på landsbygden.

• Fler ska vilja och kunna ta cykeln

till jobbet på ett säkert sätt. Det
kräver underhåll av cykelbanor
och satsningar på nya cykelbanor. Vi vill också se över förutsättningarna för cykelvänligare
vägar i och kring stora tätorter.

• Vi vill ta tillvara nya E18:s möjligheter för att utveckla och stärka
områdena runt Vintrosa, Latorp
och Garphyttan.

• Vi vill att kommunen ska bygga

ett nytt stadsbibliotek. Vi vill utveckla ett ”kulturstråk” – ett biblioteks- och kulturcentrum längs
med Svartån kring Konserthuset,
med helt nya förutsättningar för
konserter, utställningar och kultur.

• Örebro

ska bli Sveriges mest

HBT-vänliga kommun. Vi vill
att kommunen tillsammans med
RFSL erbjuder all stödjande personal utbildning i bemötande av
HBT-personer.

• Vi vill att det ska finnas ett flexi-

vill att kommunen, tillsammans med föreningslivet, utvecklar en utomhuspark för dem som
använder skateboard, BMX-cyklar och inlines.

• Som medborgare i Örebro kom-

• Vi

• Vi vill bygga en spontanidrottsplats per år.

• Vi vill satsa på fler grönytor och

fler platser där det går att idrotta
utomhus och på vintrarna vill vi
skapa bättre förutsättningar för
issporterna och spontanidrottandet – därför vill vi spola fler isytor
i stadsdelar.

• Vivalla behöver fler mötesplatser

som passar för föreningsverksamhet och för aktiviteter för
ungdomar. I väntan på att nya
lokaler ska bli klara ska tillfälliga
lösningar skapas för att klara de
stora behov som finns idag när det
gäller föreningslokaler och ungdomsverksamhet.

• Kommunen ska arbeta för flickors
och pojkars lika rätt och möjlighet till idrott.

• Föreningslivet ska ha en samlad
kontaktingång till kommunen. Vi
socialdemokrater vill att föreningars och organisationers kontakter
med kommunen ska ske snabbt
och enkelt.

belt utbud av olika dagverksamheter och vi menar att den som har
en funktionsnedsättning har rätt
till en givande fritid.

mun har man rättigheter: att få
information, att få vara med och
påverka och att få del av bra kommunal verksamhet till exempel. Vi
kommer att införa ett krav i Örebro kommun på att alla stora eller
principiellt viktiga beslut ska föregås av samråd där kommuninvånarna har möjlighet att komma
in med synpunkter.

• Mäns våld mot kvinnor är ett all-

varligt uttryck för ojämställdhet
och ett betydande samhällsproblem som kräver flera insatser.
Det arbete och engagemang som
Kvinnohuset och Tjejjouren lägger ner för att stötta kvinnor och
barn som utsätts för mäns våld
ska Örebro kommun stötta mer
än idag. Det behövs bättre samverkan mellan myndigheter och
frivilliga och satsningar på Kvinnocentrum och Barnahus.

• Män som av olika anledningar be-

finner sig i krissituationer som har
lett eller kan leda till våldshandlingar ska ges möjlighet till stöd.
Vi vill bygga upp en mansmottagning, som arbetar med att bryta
detta negativa beteende hos män.

”Örebro behöver en
etableringsgaranti för
företag så att nya jobb
skapas”
Lena Beime, talesperson i näringslivsfrågor och
plats nummer 13 på Socialdemokraternas lista.

Alla skolor ska
vara bra skolor
Våra löften:

• 1000 nya förskoleplatser. Vi lovar att skapa
1000 nya förskoleplatser, motsvarande cirka
60 avdelningar, så att alla får tillgång till förskola. 300 miljoner investeras i att rusta upp
och bygga nya förskolor och skolor.
• Läxhjälp till alla barn. Läxhjälp ska erbjudas i grundskolan till alla barn som vill eller
behöver.

”örebro behöver investera i fler förskolor. I
fyra år har barngruppernas storlek ökat”

Thomas Esbjörnsson, talesperson i skolfrågor och boende på Norr.
Plats nummer 8 på Socialdemokraternas lista.

Alla skolor i Örebro ska vara bra skolor
Tiden på förskolan ska präglas av lek och bus, i tryggt sällskap av
vuxna. Barn ska få vara barn och föräldrar ska veta att deras barn
har det bra på förskolan, oavsett om när på dygnet barnet är där.
Det ska inte finnas några dåliga skolor i Örebro - alla skolor ska
vara bra skolor. Från första klass till sista året på gymnasiet ska
skolan i Örebro präglas av kvalitet. Kunskapsresultaten ska stärkas.
Får vi örebroarnas förtroende
vill vi göra följande:
FÖRSKOLAN

• 1000 nya förskoleplatser skapas,
vilket motsvarar cirka 60 avdelningar. Det ska täcka nuvarande
och kommande efterfrågan så att
alla garanteras plats i förskola.
Inriktningen är att antalet barn
i barngrupperna ska minska och
att personaltätheten ska öka.

• I Örebro kommun ska alla försko-

lor ha utbildad personal och följa
den nationella läroplanen.

• Många barn har föräldrar som ar-

betar på obekväm arbetstid och
som ibland eller ofta behöver omsorg på kvällar och helger. Örebro kommun måste anpassa och
utveckla förskolan under kvällar
och helger för att på ett bättre sätt
möta dessa familjers behov och
önskemål.

SKOLAN

• 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. 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.

• För

att flickor och pojkar med
svenska som nytt språk inte ska
gå miste om kunskaper i alla ämnen ska arbetet med studiehandledning på barns modersmål
förstärkas. Örebro kommun bör
även pröva att starta språkklasser
där man undervisar på två språk
samtidigt.

• Vi har som mål att alla elever i
Örebros skolor ska gå ut med
godkända betyg från grundskolan
och gymnasiet. Kunskapsresultaten ska stärkas i Örebros skolor.

• Alla ska ha samma möjlighet att
prova på och välja utbildning utan
könsstereotypa hinder. Dessutom
ska ett särskilt fokus finnas på att
titta på varför pojkar klarar sig

sämre i skolan och varför flickor
upplever en för hård stress och
press i skolan.

• Det

ska råda nolltolerans mot
mobbning i Örebros skolor. Om
det uppstår en situation med kränkande behandling, ska föräldrar
kontaktas redan samma dag.

• Vi vill stärka barn och ungdoms-

hälsan. Skolhälsovården ska finnas tillgänglig för alla barn och
ungdomsmottagningens uppdrag
ska stärkas på högstadiet och
gymnasiet.

• Varje barn ska känna att skolan
möter deras behov. Lärarens ansvar är att skapa lärandesituationer för alla barn och unga utifrån
gruppens och individens förutsättningar och behov.

• Uppföljning och utvärdering ska
ske utifrån både individens och
gruppens perspektiv. För att bedöma den enskilda elevens framsteg
och vad hon eller han har lärt sig
ska det finnas möjlighet att välja
och variera utvärderingsformer
beroende på individuella förutsättningar.

• Ett tydligt och engagerat ledar-

skap hos såväl lärare som ledare
på samtliga nivåer är en förutsättning för att nå goda resultat. Varje
skolledare 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.

• Vi socialdemokrater vill att kommunen omedelbart påbörjar upprustningen av Vintrosa skola och
Lillåns skola. Dessa skolor står på
tur när vi startar vår satsning på att
rusta upp och bygga nya förskolor
och skolor.

• I december

2010 brann Vivallaskolans idrottshall ned. I arbetet
med att bygga en ny vill vi socialdemokrater ta ett större grepp och
se behovet för skola, fritidsverksamheter, idrott och föreningslokaler i Vivalla.

• Vi vill att kommunen tar fram en

långsiktig plan för när kommunens övriga skol- och förskolelokaler bör rustas upp.

Kvalitet och
trygghet för äldre
Vårt löfte:

• Trygghet för äldre. Alla har rätt att känna
sig trygga när de blir äldre. Minst 300 trygga
bostäder med service för pensionärer skapas
under kommande fyra år. Målet är en fortsatt
utbyggnad så att alla pensionärer år 2020
ska ha möjlighet att välja den typ av tryggt
boende som passar dem, i seniorlägenheter,
trygghetsbostäder eller vårdboenden.

”skapa minst 300 trygga
bostäder för äldre”

Fisun Yavas, talesperson i äldrefrågor och boende på Norr. Plats
nummer 5 på Socialdemokraternas lista.

Kvalitet och trygghet för äldre
I Örebro ska alla kunna åldras tryggt. Alla ska kunna lita på att en
bostad finns, anpassad efter varje persons behov och önskemål, när
man behöver den. Vardagen ska präglas av möjligheter till aktivitet
och social samvaro. Omsorgen om Örebros äldre måste få vara
prioriterad framför stora skattesänkningar. Välfärd måste få kosta.
Får vi örebroarnas förtroende
vill vi göra följande:

• Örebro kommun ska bli bäst i landet på kunskap om åldrande och
åldrandets sjukdomar. Alla äldre
ska erbjudas en hälsokontroll.

• Vi vill förbättra stödet till äldres

aktiviteter, bland annat genom lokalbidrag och verksamhetsstöd till
seniorboenden, pensionärsföreningar och liknande.

• Vi

vill utreda möjligheten att
vissa skolmatsalar i samarbete
med frivilligsektorn håller öppet
efter skollunchen för att äldre ska
kunna komma dit och äta.

välja att bo kvar i sitt område
när villan blivit för stor och svår
att sköta. Därför vill vi skapa fler
seniorlägenheter och trygghetsbostäder i områden där det idag finns
mest villor, till exempel i Almby,
Lundby, Vintrosa, Glanshammar
och Odensbacken.

• Man ska kunna välja mer själv på

sitt vårdboende: Om man vill bo
med sin anhöriga på vårdboendet
(en så kallad parbogaranti), var i
Örebro man vill bo, om man vill
ha husdjur, att det finns personal
som kan det egna språket. Den
äldre och hans eller hennes närmaste vet vad som är viktigast.

• Vi vill att maten och måltiderna • Vi vill att kommunen ska erbjuda
ska få stort utrymme och vara en
positiv upplevelse på alla vårdboenden.

• Vi

vill undersöka möjligheterna
att skapa en mötesplats, ett ”aktivitetshus för äldre”, när ett nytt
stadsbibliotek planeras.

• Vi vill göra större satsningar på
kompetensutveckling för personalen i äldrevården.

• Vi vill att fler äldre ska kunna

bra möjligheter till aktiviteter
på vårdboendena eller i annan
form. Vi vill också se över möjligheterna för de boende att aktivera
sig själva genom samverkan med
frivilligorganisationer och pensionärsrabatter till olika aktiviteter
som lockar många äldre.

• Det behövs en fungerande trygghetsjour som äldre och närstående
kan nå via telefon dygnet runt.

”det är viktigare med investeringar i bostäder åt äldre än
stora skattesänkningar som
leder till nedskärningar.”
• Vi vill att de anhörigas situation • Mat är en källa till glädje, njutning
uppmärksammas i alla verksamheter där kommunen kommer i
kontakt med anhöriga till äldre,
långvarigt sjuka eller personer
med funktionsnedsättning.

och samvaro – men mat är även en
viktig del i medicinsk behandling.
Därför vill vi införa program för
näringsriktig mat inom all vård
och omsorg för äldre.

Ett grönare
Örebro
Våra löften:

• Mer vindkraft. Vi vill investera i klimatsmarta lösningar. År 2020 vill vi att Örebro
kommun är självförsörjande på klimatsmart
el. Under kommande fyra år byggs 8 moderna vindkraftverk tillsammans med örebroare,
företag och andra. Det motsvarar en tredjedel
av kommunens förbrukning.
• Nya jobb och bättre klimat. 60 miljoner
investeras i klimatomställning av bostäder,
skolor, förskolor och äldreboenden.

”Örebro ska bli
självförsörjande på
Klimatsmart el”

Peter Dahlgren, talesperson i miljöfrågor och
kandidat till kommunfullmäktige.

Ett grönare Örebro
Hoten mot vår miljö blir allt mer påtagliga. Medan forskarna
räknar på temperaturförändringarna gör var och en sin egen tolkning av mildare vintrar, skyfall, nya värmerekord om somrarna och
stormar i Karibien. Vi socialdemokrater inser att klimatfrågan inte
är någon annans ansvar – det är allas vårt ansvar. Vi vill att Örebro
kommun minskar sina koldioxidutsläpp med 40 procent till 2020.
Det kräver satsningar på miljövänlig teknik, smarta trafiklösningar
och kollektivtrafik.
Får vi örebroarnas förtroende
vill vi göra följande:

• Vår satsning på att Örebro kom-

mun i framtiden ska vara självförsörjande på förnybar energi sker
genom investeringar i exempelvis
vindkraft, solfångare och tillvaratagande av spillvärme och överskottsvärme. För att sätta fart på
vindkraftutbyggnaden vill vi att
Örebro kommun tar initiativ till
ett bolag där örebroare, företag
och andra kan köpa aktier för att
åstadkomma ännu mer vindkraft.

• Vi

motsätter oss brytning av
malm eller skiffer i syfte att utvinna uran för kärnkraftsproduktion.

• Alla örebroare ska erbjudas indi-

viduell klimat- och miljörådgivning för att lättare kunna ställa om
till hållbar konsumtion. Detta kan
till exempel ske i samverkan med
bildningsförbunden och ska finnas
där människor finns.

• Vi vill inrätta ett särskilt cykelråd
där intresserade örebroare är råd-

givande i cykelstadens utveckling
och därmed vara med och bidra
till en ännu bättre cykelstad.

• Stora

cykelleder ska prioriteras
vid underhåll och snöröjning. Vi
vill göra det lättare att hyra/låna
cyklar genom automatiska cykeluthyrningsställen.

• Mer av den mat som köps in ska

vara miljömärkt och närproducerad, och fler rättvisemärkta produkter ska upphandlas. Där prisskillnaden är liten ska kommunen
enbart upphandla miljömärkt.

• Vi

vill fortsätta stärka Kilsbergen. Det vill vi göra tillsammans
med örebroarna, föreningsliv, företag och skolor i ett öppet och
framtidsinriktat strategiarbete.

• Vi vill öka attraktiviteten på Väster
genom att utveckla parkområdet
mellan Oxhagen och Varberga.

• Kommunen ska fräscha upp slitna lekplatser och det ska skapas
mer kreativa miljöer, gärna i samarbete med barn och konstnärer.

• Lekplatser på förskolor och skolor
•

ska rustas genom riktade bidrag
som bara får användas när föräldrar, barn och personal tillsammans
diskuterat hur man vill ha det.
Många vill få möjlighet att kom-

ma lite närmare naturen genom en
egen täppa att odla. Därför vill vi
se 500 nya odlingslotter.

• Det

ska bli lättare att återvinna
och lämna grovsopor. Därför bör
Örebro kommun erbjuda mobila
återvinningscentraler.

Lena Baastad, kandidat till kommunstyrelsens
ordförande och Linda Smedberg, kandidat från
Norrby till kommunfullmäktige.

Åtta tydliga löften
Vi vill att Örebro ska ge möjligheter för alla. Därför ger vi
tydliga löften som vi lovar att genomföra om vi får örebroarnas
förtroende att leda Örebro under kommande fyra år:
1. 1000 nya förskoleplatser. Vi lovar att skapa 1000 nya förskoleplatser, motsvarande cirka 60 avdelningar, så att alla får
tillgång till förskola. 300 miljoner investeras i att rusta upp och
bygga nya förskolor och skolor.
2. Läxhjälp till alla barn. Läxhjälp ska erbjudas i grundskolan till
alla barn som vill eller behöver.
3. Trygghet för äldre. 300 trygga bostäder för äldre ska skapas.
4. Helgöppna fritidsgårdar. I ett första steg ska fem av Örebros
nio större fritidsgårdar vara helgöppna.
5. Mer vindkraft. 8 moderna vindkraftverk byggs tillsammans
med örebroare, företag och andra.
6. Nya jobb och bättre klimat. 60 miljoner investeras i klimatomställning av bostäder, skolor, förskolor och äldreboenden.
7. Nya jobb. Genom ett tillväxtbolag tillsammans med näringsliv
och offentliga aktörer skapas nya jobb för unga. Alla unga ska
få vägledning eller jobb från första dagen av arbetslöshet.
8. Snabba besked för fler jobb. Växande företag ska få kontakt
samma dag, erbjudas en träff inom en vecka och få en tydlig
plan för kommunens hantering inom en månad.

