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Öka produktionen av egen förnybar el. Vi 
vill fortsätta bygga ut vindkraften och ge de 
kommunala fastighetsbolagen i uppdrag att 
öka den egna solenergiproduktionen.

Möjliggöra mer solenergi. Vi vill förenkla 
för fler privatpersoner och fastighets ägare att 
kunna installera solceller. 

Producera mer biogas. Biogas är en viktig del 
av ett robust och hållbart energisystem.  
Vi vill fortsätta arbetet med att  producera 
biogas som bland annat kan användas 
som  drivmedel för fordon och som lokalt 
 producerad  energikälla.  

Ladda elbilar och elcyklar. Vi vill kraftigt öka 
möjligheterna att ladda elbilar och elcyklar. 
ÖBO:s hyresgäster ska kunna hyra parkerings
platser med laddmöjlighet.

Örebro ska bli Sveriges första smarta stad. 
För att uppnå det vill vi investera i teknik som 
gör det möjligt att producera, lagra samt dela 
el mellan fastigheter och till elnätet. På det 
sättet kan vi även minska energiförbrukning

en och energikostnaderna för 
 kommunen, företag och privat
personer. 

Utveckling vid bostads
produktion. Vi vill med tydliga 
mål vara  uppmuntrande och 
 medskapande till  mindre 
klimat påverkan vid 
 nybyggna tion. 

Ställa om fordons
parken. Kommunens 
och de kommunala 
 bo lagens fordon ska 
som huvud regel 
drivas med 
biogas eller 
el. 

 Elcyklar kan 
 ersätta många 
bilresor. Alla  anställda 
i  Örebro kommun och 
 kommunens bolag ska 
 erbjudas förmånscyklar.
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STARKARE TILLSAMMANS.
Örebro är en fantastisk kommun att leva och verka i. De senaste tio åren har 
 Örebro vuxit med nya bostadsområden, förskolor, skolor, äldreboenden och idrotts
platser  samtidigt som restaurang, kultur och nöjesutbudet utvecklats till det bättre. 
Människor och företag vill komma till, växa och utvecklas i Örebro! 

Samtidigt finns det utmaningar som vi inte kan blunda för. Örebro är en kommun där 
segregationen fortfarande är stor. I spåren av den finns både brottslighet och social 
problematik. Vi måste vända på varje sten för att bryta segregationen och motverka de 
kriminella gängen och narkotikahandeln. 

Vinstjakten i välfärden har präglat Örebro. Friskolor har tvingats stänga på grund 
av misskötsel. Vi har sett vårdskandaler och fusk inom äldreomsorgen. Vi måste ta 
tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden i Örebro och sätta stopp för vinst
jakten så att äldre kan vara trygga och barnen kan lära sig mer. Moderaterna vill istället 
 privatisera hela hemvården och sätter inte stopp för friskoleexperimentet.  

Det blir allt mer uppenbart att klimathotet är på riktigt. Värmeböljor,  översvämningar 
och skogsbränder påverkar hela vårt samhälle. En grön omställning är inte ett hot 
mot vår utveckling  tvärtom kan vi skapa nya jobb och stärka vår  ekonomi om vi leder 
klimatomställningen och driver arbetet framåt. 

De senaste fyra åren har också präglats av Coronapandemin och dess enorma följder 
för välfärden, för näringslivet och för ekonomin. Under våren 2022 invaderade Ryssland 
Ukraina och kriget har lett till stora konsekvenser även för omvärlden.  

Magdalena Anderssons socialdemokratiska regering gör det som krävs när det är 
oroliga tider. I tider av oro och osäkerhet behövs ett tryggt och stabilt ledarskap mer 
än någonsin. 

Vi socialdemokrater vill fortsätta att leda och utveckla Örebro 
kommun. I  detta program kan du läsa våra förslag och idéer om 
hur vi blir  starkare tillsammans. Vårt Örebro kan bättre. 

Den 11 september väljer du väg för Örebro.  

Rösta på Socialdemokraterna! 

John Johansson
Kommunstyrelsens ordförande 

Örebro kommun

God tillgång till el är en förutsättning för att Örebro ska kunna växa och ligga i 
framkant. Vi ska säkra energiförsörjningen och bli självförsörjande på  
klimatsmart energi. Med mer vindkraft, biogas och solceller växer 
 Örebro på ett hållbart sätt. Med omställning till elfordon minskar även 
 transportkostnaderna.

ÖREBRO SKA BLI SJÄLVFÖRSÖRJANDE  
PÅ KLIMATSMART ENERGI

Vi skapar en kommun både för dagens  örebroare och 
för framtida generationer.” ”De investeringar vi gjort i vind och sol har inte bara varit bra för miljön, de har 

även sänkt kostnaderna för kommunens verksamheter. Örebro  kommun ska 
vara klimatneutral till 2030. Vi skapar en kommun både för dagens  örebroare 
och för framtida generationer.



Stoppa fusket i välfärden. Vi vill utöka 
kontrollerna av de privata utförarna i väl färden. 
 Aktörer som missköter sig ska kunnas stängas 
av snabbt. 

Skyldighet att meddela brister. Personal 
som jobbar hos någon fristående aktör ska  
vara skyldiga att meddela brister till 
 kommunen. Man ska ha rätt att meddela 
 bristen anonymt.

Stärk den kommunala hemvården. Den 
 kommunala hemvården har det  yttersta 
 ansvaret och ska därför få en högre  ersättning 
än den privata. Vi säger nej till att privatisera 
den kommunala hem vården som både är 
populär och håller hög kvalitet.

Enbart utbildad personal. Idag har de privata 
bolagen ofta lägre andel utbildad personal än 
kommunen. Vi vill att all personal ska ha rätt 
utbildning. 
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ALLA HAR RÄTT TILL EN BRA   
ÄLDREOMSORG UTAN VINSTJAKT 
Vi socialdemokrater vill ta tillbaka kontrollen över välfärden och fortsätta satsa 
på högre kvalitet och bättre villkor för personalen. 

Vi vill bygga en starkare äldreomsorg med ökad bemanning och utbildad 
personal där medborgarens behov står i fokus. Privatiseringar och vinstjakt är 
inte lösningen på våra gemensamma utmaningar. 

Språkkrav inom äldreomsorgen. De som 
jobbar inom äldreomsorgen ska kunna tala 
tillräckligt bra svenska. De som inte klarar 
språkkraven ska erbjudas utbildning. 

Förbättra arbetsvillkoren. Det ska vara 
 attraktivt att jobba inom vård och omsorg. 
Vi vill ta fram en lokal arbetsmiljökommission 
med äldreomsorgens fackliga organisationer.

Fler trygga boenden för äldre. Vi vill  fortsätta 
bygga fler vårdboenden och trygghets
boenden så att alla äldre får det trygga 
 boende de önskar.

klarar utbildningen kommer att garanteras en 
tjänst i kommunen. 

Lyssna på proffsen. Självstyrande enheter och 
ökat medarbetarinflytande inom hemvården 
ska införas.

Ingen ska behöva vara ensam. Den ofrivilliga 
ensamheten ska motverkas. Vi vill öppna upp 
skolor så att äldre kan träffas och äta till
sammans.

Utveckla den nära vården. Örebros  unika 
satsning på en medicinsk läkarstrateg i 

Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt.” ”Fler anställda i äldreomsorgen. För att klara 
framtida rekryteringsutmaningar vill vi ha ett 
regionalt kompetensråd för att locka fler med
arbetare till äldreomsorg och sjukvård.

Utbilda fler undersköterskor med 
 jobbgaranti. Vi vill se Sveriges bästa 
 under sköterskeutbildning i Örebro. Den som

 kommunen ska utvecklas i samverkan med 
närsjukvårdsteamet och regionen. 

Ge äldre ökat inflytande. Kommunala 
 pen sionärsrådet ska få en tydligare roll i det 
demokratiska beslutsfattandet. Äldre  
örebroare ska få ett ökat inflytande i 
 kommunens frågor. 
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Satsa 1 miljard på örebroarnas trygghet.  
Vi vill införa ”Trygghetsmiljarden”. Vi satsar  
1 miljard kronor under åtta år på att göra våra 
offentliga miljöer ljusare och tryggare.

Droghandeln ska bort. Vi vill satsa på fler 
trygghetskameror vid torg, parkeringshus och 
otrygga platser. 

Synliga väktare i hela Örebro. Vi vill för
dubbla antalet väktare under mandat   
 perioden.

Snabbare insatser mot narkotika. Vi vill  
ge socialtjänsten resurser att agera direkt  
när det finns misstanke om missbruk av 
 narkotika. 

Gratis lovaktiviteter. Vi vill utveckla arbetet 
med gratis lovaktiviteter för barn och unga i 
hela Örebro, även på landsbygden.

Vuxna ska ge stöd. Vi vill satsa på särskilt 
kvalificerade kontaktpersoner i hemmet och 
där barn och unga rör sig.

TA TILLBAKA KONTROLLEN ÖVER  TRYGGHETEN  
I DET OFFENTLIGA RUMMET
I Örebro ska alla känna sig trygga, oavsett om det är på gator och torg 
eller i hemmet. Vi ska ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det offentliga 
rummetochdenöppnadroghandelnskaslåsutmedhjälpavflerväktareoch
 trygghetsskapande kameror.

Vi ska bekämpa brotten och brottens orsaker. Genom en stark välfärd, bra 
skolor och en aktiv fritid för unga bygger vi framtiden.

Tidiga insatser med tvång. Vi vill att föräldrar 
inte ska kunna säga nej till insatser som behövs 
– barn ska ha rätt till stöd.

Möjlighet att lämna kriminalitet. Vi vill 
fortsätta att stärka avhopparverksamheten och 
samverkan med polisen.

Trygghet i hela Örebro. Vi vill satsa på fler 
centrumvärdar i centrala Örebro och i våra
större stadsdelar. Arbetet med att göra  
Järntorget tryggt och attraktivt ska fortsätta. 
Tillsam mans med näringslivets aktörer vill 
vi ta fram ett trygghetspaket för Örebros 
 stadskärna. 

Inga utsatta områden. Vi vill ta fram en plan 
för att Vivalla om fem år, senast 2027, inte 
 längre ska vara ett särskilt utsatt  område. 

Stoppa våldet mot kvinnor. Vi vill prioritera 
arbetet mot mäns våld mot kvinnor där vi  

ökar resurserna till tjej och kvinnojourer samt 
socialtjänstens verksamheter.

Starta VOX Trygghetscenter. Vi vill att det 
byggs ett Trygghetscenter mellan Varberga 
och Oxhagen där olika aktörer som   
socialtjänst, polis, VOXvärdar och civilsamhälle 
ska finnas.

Minst en ny fritidsgård i Örebro. Under 
mandat perioden ska minst en ny fritidsgård 
starta i Örebro. Vi vill också se en ungdoms
gård för äldre ungdomar i centrum. 

Vi ska bekämpa brotten 
och brottens orsaker.”

”
Läs mer om vår nationella politik på www. socialdemokraterna.se och vår
regionala politik på www.socialdemokraternaorebrolan.se.
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Alla elever ska klara målen. Vi vill införa 
ett extra år i grundskolan för de elever som 
 behöver det. Även andra anpassningar ska 
göras som  exempelvis obligatorisk lovskola, 
läxhjälp och mindre undervisningsgrupper för 
de elever som riskerar att inte nå målen i skolan.

Stoppa vinstjakten. Vi vill att pengar av sedda 
för barns och ungas skola ska gå till att anställa 
fler lärare och högre lärarlöner  inte till vinster 
för skolkoncerner.

Införa Närvaroteam. Vi vill öka skolnärvaron 
och satsa mer på elevhälsan för att främja och 
motivera till ökad skolnärvaro. Skolor ska aktivt 
jobba förebyggande för att minska elevfrån
varon. Elever som befinner sig i skolan lär sig 
mer än de som inte kommer till skolan.

Alla barn och unga ska må bra. Elevhälsan 
ska stärkas ytterligare och tiden för att komma 
i kontakt med vård för unga med psykisk 
ohälsa kortas. Alla skolor ska NPFsäkras, det 
vill säga det ska finnas kompetens på varje 
skola inom NPF (Neuropsykiatriska funktions
nedsättningar). 

Barn och elever ska ha den bästa arbets 
och lekmiljön. Vi vill fortsätta arbetet med att 
förbättra skollokalerna och utomhusmiljöerna 
så att de blir tryggare, bättre och roligare.

Stoppa stöket i skolan. Alla skolor ska 
vara trygga skolor och alla skolor ska ha 
ett  systematiskt arbete för att främja och 
 säkerställa trygghet, studiero och närvaro. 
 Kända ordningsregler ska finnas på varje  
skola och det ska råda nolltolerans för 
 mobbning och  kränkande behandling inom 
hela utbildnings området.

Stärkt samarbete för barnets bästa. Vi 
vill se ett ökat och förbättrat samarbete 
 mellan skolor, föräldrar, socialtjänst och andra 
 verksamheter som finns kring barnen, bland 
annat i form av projektet TABB (Tillsammans 
för Alla Barns Bästa).

Utöka rätten till fritids. Fritidsverksamheten 
är viktig för barns trygghet och  inlärning. Vi 
vill förbättra möjligheten till en bra fritids
verksamhet för fler efter  skoldagen.

Öka deltagandet i förskolan. Vi vill att 
förskolan ses som obligatorisk och informa
tionsinsatser ska göras för att få fler barn att gå 
i förskolan. Förskolan ger barn bättre förutsätt
ningar att senare kunna klara skolan. Vi vill öka 
vistelse tiden i förskolan.

Gratis mensskydd. Vi vill införa gratis mens
skydd för elever i samtliga högstadie och 
gymnasieskolor i Örebro kommun.

En jämlik skola. Öka resurser till skolor där 
elevernas behov är som störst. Vi vill se över 
dagens resursfördelningsmodell inom skolan 
för att bättre kunna rikta resurserna rätt. Ökade 
kunskapsresultat och minskad segregation 
ska alltid vara de övergripande målen när det 
kommer till planering av skollokaler, resursför
delning och andra beslut som tas som på olika 
sätt påverkar skolområdet.

Fler vuxna i skolan. Fler lärare ska anställas i 
skola och förskola så att alla barn och  
elever ska kunna få det stöd som behövs så 
tidigt som möjligt. Elevkoordinatorer kan  
fånga upp elevernas mående tidigt och ge  
stöd så att  de får möjlighet att klara   
resultaten i skolan. Vi vill avlasta lärarna och 
minska det onödiga administrativa arbetet  
i skolan.

Ledande kandidater till kommunfullmäktige i Örebro kommun för Socialdemokraterna.  
Från vänster: Marie Brorson, John Johansson, Jessica Ekerbring och Kemal Hoso.  

ALLA BARN OCH UNGA MÅSTE FÅ 
 FÖRUTSÄTTNINGAR ATT KLARA SKOLAN 
I Örebro måste alla barn och unga ges förutsättningar att klara skolan genom 
att få det stöd som de behöver. Elever som är trygga, mår bra och får vara sig 
själva lär sig mer.

Föratthöjakunskapsresultatenbehövsenlikvärdigskolamedflerlärare,
 studiero samt ordning och reda. Vi vill se en skola dit eleverna vill komma, där 
de blir sedda och uppmuntrade. Men även där de kan utmanas utifrån den 
nivådebefinnersigpåförattökasinkunskapsutveckling.

I förskolan likväl som i skolan vill vi jobba med att öka närvaron. Fler barn 
 behöver vara i förskolan då förskolan är en oerhört viktig för beredelse inför 
kommande skolgång. 
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Bättre badmöjligheter. Det ska byggas ett 
nytt badhus i Örebro. Vi vill underlätta för 
simskoleverksamheten så att fler barn får lära 
sig att simma. 

Fler bostäder. Vi vill kraftigt öka tillgången 
på nya villatomter i hela Örebro och fortsätta 
ligga i framkant när det gäller att bygga nya 
lägenheter som fler har råd att bo i.

Bättre flyt i trafiken. En växande stad 
behöver mer och bättre infrastruktur. Örebro 
behöver mer plats för kollektivtrafik och fler 
vägar för fotgängare, cyklister och bilister. 

Inför Flex-trafik 2.0. Vi vill se en mer an
passad stadstrafik för äldre i Örebro kommun. 

Lättare att parkera. Vi vill göra det enklare att 
hitta parkeringsmöjligheter i Örebro. Du ska 
dessutom kunna ta del av informationen i din 
mobiltelefon. 

Nya attraktiva verksamhetsområden. Vi  
vill ge plats för fler företag för att utveckla 
 Örebro som logistiknav och omvandla  
stads nära  om råden så som Aspholmen,  
Örnsro och Holmen till bostäder och stads  
be byggelse.

Vi vill se ett pulserande stads- och kulturliv samt gröna 
och attraktiva miljöer i hela kommunen.” ”Ta bort trösklar till arbetsmarknaden. Både 

samhälle och individ har ett ansvar för att 
kunna försörja sig själv. Vi vill införa tydligare 
krav på aktivitet eller studier för personer i 
långvarigt försörjningsstöd.

Svenska är en förutsättning för jobb. SFI 
ska kombineras med praktik eller yrkesspår 
för att möjliggöra snabbare språk inlärning 
och en snabbare väg till jobb eller studier för 
nyanlända.

Alla ska kunna jobba. Vi vill utöka  antalet 
platser och bredda inriktningarna inom 
 yrkesutbildningen för att kunna lösa 
kompetens försörjningsutmaningarna och 
 samtidigt minska försörjningsstödsberoen
det. Vi vill även skapa fler arbetsplatser för 
människor med funktionsnedsättning inom 
kommunen.
 
Nyttja människors kraft i Örebros 
 utveckling. När Örebro kommun och de 
kommunala bolagen genomför stora investe
ringar vill vi fortsätta arbetet med sociala krav i 
upp handlingar så att människor som står långt 
från arbetsmarknaden kan få jobb.

En mer tillgänglig natur. Vi vill utveckla Kils
bergen som besöksmål och fortsätta öka till
gängligheten till och runt Hjälmaren. Vi vill ta 
steg för att genomföra satsningen på Naturum.

En levande landsbygd. Vi vill utveckla med
borgarinflytandet på landsbygden genom fler 
medborgardialoger och medborgarbudgetar. 
Vi vill också skapa bättre förutsättningar för att 
bo och verka på landsbygden genom utbyggd 
fiberuppkoppling och bättre ladd infrastruktur. 

Ett pulserande stadsliv. Vi vill öppna upp 
möjligheten för nöjesställen att hålla öppet 
längre under vissa perioder. Vi vill också verka 
för ett rikare kulturliv i centrum.  

En jämlik fritid för barn och unga. Vi vill 
utveckla arbetet med vattenlek i våra lekparker 
och hitta nya platser i våra landsbygdsorter för 
fler naturlekplatser.

Det ska vara lätt att röra på sig. Möjligheten 
till spontanidrott ska öka i Örebro. Vi vill ge 
ÖBO i uppdrag att anlägga nya multiarenor i 
områden med sämre förutsättningar för rörelse 
och idrott.

Säkrare och tryggare motionsspår. Vi vill 
fortsätta att framtidssäkra motionsspåren med 
bättre belysning, ökad tillgänglighet och mer 
trygghet.

Örebro ska vara en  Sveriges bästa 
 kommuner för hbtqipersoner. Vi vill ta fram 
en tydlig åtgärdsplan för hur Örebro ska bli en 
bättre plats att leva, bo, studera och arbeta i 
för hbtqipersoner, unga som gamla. 

Gratis kollektivtrafik för gymnasieelever 
och studenter under sommaren. Föräldrarnas 
ekonomi ska inte bestämma om man kan åka 
kollektivtrafik. Det är en fråga om rättvisa och 
om frihet  alla ska kunna ta sig till exempelvis 
ett sommarjobb.

ÖREBRO SKA FORTSÄTTA VÄXA  
OCH VARA EN ATTRAKTIV KOMMUN
Örebro ska fortsätta att vara en av Sveriges snabbast växande kommuner och 
vara en bra plats att leva, jobba eller etablera sitt företag i. För det behövs fler 
nya bostäder och arbetsplatser. I grunden är Örebros tillväxt något som gagnar 
alla örebroare. En växande stad och en livskraftig landsbygd är den bästa 
 garantin för att fler örebroare ska få och hitta rätt jobb.

I Örebro ska det vara lätt att hitta ett jobb, en bostad samt att etablera och 
 utveckla företag. Vi vill se ett pulserande stads och kulturliv samt gröna och 
attraktiva miljöer i hela kommunen.

Vi socialdemokrater vill fortsätta arbetet med att öka hela Örebros attraktivitet 
tillsammans med alla entreprenörer och eldsjälar som delar vår tro på Örebro. 



Rösta den 11 september

BLI MEDLEM

VÅRA VALLÖFTEN
• Ta tillbaka kontrollen över tryggheten i det 

 offentliga rummet
• Alla har rätt till en bra äldreomsorg utan vinstjakt 
• Örebro ska fortsätta växa och vara en attraktiv 

 kommun 
• Alla barn och unga måste få förutsättningar att 

klara skolan
• Örebro ska bli självförsörjande på klimatsmart 

energi

Var med och avgör valet 11 september.  
Bli  medlem idag.  
Öppna Swishappen och skanna QRkoden.

LÄS MER PÅ 
www.socialdemokraternaorebro.se


