
 

Valprogram 
2011-2014 Vänsterpartiet i Örebro

Valprofil
Valprofilen är den grafiska profil som ska användas 
till det lokala material som ska produceras inför 
valet 2010. Valprofilen fungerar som ett tillägg till 
Vänsterpartiets grafiska profil. 

De tillägg som gjorts är framför allt användandet av 
kraftiga horisontella linjer som man kan se här ovan, 
alternativa färger och en speciell val-logotyp som visas 
nere till höger. Dessutom finns utökade riktlinjer för 
ingress, bildtext, faktatext osv.

Fler exempel på tillämpning och eventuella tillägg till 
valprofilen kommer i senare utskick.
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Klimat och miljö

Vänsterpartiet ser att klimatföränd-
ringarna är vår tids ödesfråga. Miljöpo-
litik handlar om rättvisa och solidaritet. 
Kommunen har stora möjligheter att 
göra kloka miljöval och att underlätta för 

örebroarna att själva göra klimatsmarta 
val. Vi vill fortsätta underlätta för män-
niskor att åka kollektivt. Det ska vara 
enkelt att ta hänsyn till miljön.

Vänsterpartiet vill:
Starta ett bolag så att kommunens verksamheter blir egenförsörjande på 
förnyelsebar el.

Utveckla ett centrum för förnyelsebara energikällor tillsammans med näringslivet.

Starta en återbrukscentral i Mellringe.

Bygga växthus för ekologiskt producerad mat i samarbete med andra organisationer.

Erbjuda fria bussresor för de med rätt till färdtjänst.

Bygga ut cykelvägarna i Örebros ytterområden.

Erbjuda klimatsmart rådgivning till alla örebroare.

Ställa krav på att nya byggnader ska vara energieffektiva.

Örebro i rörelse

Vänsterpartiet vill att Örebro ska vara 
en bra stad att leva och bo i. Vi vill att det 
ska finnas ett brett utbud av aktiviteter 

för alla örebroare. Kultur och hälsa ska 
finnas nära där människor bor och upp-
muntra till deltagande och rörelse.

Vänsterpartiet vill:
Fördela pengarna till idrotts- och fritidsverksamheter rättvist mellan 
pojkar och flickor, kvinnor och män.

Renovera och utveckla Strömsborg som en del i Åstaden.

Rusta och bygga ut våra näridrottsplatser. 

Skapa en Hälsans stig i city.

Skapa ett musikbibliotek vid Konserthuset. 

Utveckla kulturskola i alla stadsdelar. 

Utveckla Karlslund som ridsportcentrum.

Utveckla Kilsbergen som rekreationsområde, besöksmål och upptäcktsplats.

Vänsterpartiet Örebro  Köpmangatan 64  702 23 Örebro

tel 019-10 12 14  vansterpartiet@orebro.se   

Mångfald berikar

Vänsterpartiet vill att Örebro ska hålla 
ihop som en stad där alla människor 
har lika värde. Vi vill ge alla örebroare 
möjlighet att bidra till Örebros utveck-
ling utifrån sina egna förutsättningar. 
Örebros stadsdelar behöver närma sig 

varandra. Vänsterpartiet vill riva murarna 
såväl mellan människor som mellan bo-
stadsområden och istället bygga ihop 
Örebro. Vi menar att en egen bostad är 
en rättighet. Öbo en viktig resurs som vi 
vill fortsätta utveckla.

Mussie Malin Hans

Vänsterpartiet vill:
Skapa blandade boendeformer mellan villor, bostadsrätter och hyresrätter i 
befintlig bebyggelse och vid nyproduktion.

Att Öbo bygger fler lägenheter för unga. 

Verka för en gemensam bostadsförmedling för alla som söker bostad.

Anpassa kommunens platser och lokaler så att de blir tillgängliga för alla.

Ge nyinflyttarservice till de kvinnor och män som flyttar till Örebro.

Skaffa vänorter i utvecklingsländer.

Ge extra föreningsstöd till idrotts- och kulturföreningar som  främjar mångfald 
och icke-diskriminering.

Utbilda all personal i våra verksamheter i HBT-frågor.

Våra kandidater till kommunfullmäktige:
Murad Artin  0703-760398
Malin Tinjan  0765-511094 
Mussie Ephrem  0705-193945
Gun Carlestam Lewin 0761-277906
Hans Holberg  0739-985383
Jaana Rokka  0706-000584
http://orebro.vansterpartiet.se



Vänsterpartiets mål är arbete åt alla. 
Arbete är grunden för personlig frihet, 
delaktighet i samhällslivet och själv-
ständighet. Vi vet att det behövs fler 
undersköterskor och sjuksköterskor 
i äldreomsorgen och fler pedagoger 
i barnomsorgen. Vi måste satsa på 

gröna jobb, småföretagare och fler 
unga i arbete för att Örebro ska växa. 
Det är viktigt att ta tillvara alla män-
niskors resurser. Åtgärder måste vidtas 
för att Örebro kommuns personal ska 
spegla kommunens invånare. Med fler 
i arbete ökar rättvisan. 

Välfärd skapas genom 
människors arbete

Vänsterpartiet vill:
Erbjuda alla tjejer och killar under 25 år heltidssysselsättning från första 
arbetslösa dagen.

Garantera sommarjobb till alla unga i årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet.

Skapa ett traineeprogram inom kommunen för studenter.

Anställa fler undersköterskor i äldreomsorgen.

Skapa fler praktikplatser och anställningar till personer med 
funktionsnedsättningar.

Införa introduktionsjobb för nyanlända invandrare.

Stötta nyföretagande bland kvinnor. 

Skapa ett miljöjobbcentrum tillsammans med näringsliv och universitetet.

Erbjuda gratis rådgivning för småföretagare.

Vi vill bygga världens bästa välfärd – 
utan vinstintressen. Vi tror att människor 
vill kunna känna sig trygga med att väl-
färdstjänsterna finns tillgängliga där 
man bor, när man behöver dem. 

Det är målet med vår välfärdspolitik. Vi 
vill öka den enskildes inflytande över den 
egna omsorgen och personalens makt 
över sitt arbete. Inga vinstintressen på 
våra barn, äldre och funktionsnedsatta.

Välfärden ska vara för alla  
och utan vinstintressen

Vårt Örebro, 
barnens Örebro

Vårt Örebro ska vara barnens Örebro. 
Vänsterpartiet vill minska barnfattig-
domen och att alla barn ska få samma 
möjligheter och rättvisa levnadsvillkor. 
Barns och elevers inflytande ska öka 
och mobbing och kränkning i våra sko-

lor måste stoppas. Barn och unga har 
rätt till en bra utbildning och vi måste 
öka kunskapsnivån i våra skolor. Vi 
måste uppmärksamma barn med sär-
skilda behov. Inga avgifter ska finnas i 
våra skolor.

Vänsterpartiet vill:
Minska barngruppernas storlek inom barnomsorgen. 

Arbeta aktivt mot mobbing och kränkningar i förskolor och skolor.

Erbjuda alla barn läxhjälp i skolan.

Öka det internationella samarbetet i kommunens skolor.

Inrätta skolstyrelser med elevmajoritet.

Öppna fritidsgårdar på kvällar och helger.

Starta ytterligare nattis i Örebro.

Rusta minst en skola och en förskola per år.

Trafiksäkra barnens väg till skola och förskola. 

Vänsterpartiet vill:
Erbjuda äldre två timmars valfri egentid i veckan med personal i äldreomsorgen.

Erbjuda utsatta unga vård på hemmaplan.

Starta ett manscentrum med fokus på män som utövar våld  mot kvinnor.

Starta aktivitetshus för äldre tillsammans med ideella organisationer.

Starta fler boenden för människor med funktionsnedsättning.

Öka personalens inflytande genom att införa arbetstidsmodeller.

Skapa mindre resultatenheter inom vård, skola och omsorg för kortare beslutsvägar.

Frihet!
Jämlikhet!
Färdtjänst!

FRIHET!
JÄMLIKHET!
FÄRDTJÄNST!

TA FRÅN DOM  
RIKA OCH GE TILL 

FÖRSKOLEBARNEN.

Ta från dom  
Rika och ge till 
Förskolebarnen.

Av var och en  efter förmåga,  åt var och en  efter behov
av hemspråks-undervisning.

Av var och en  
efter förmåga,  
åt var och en  
efter behov  
av hemspråks-
undervisning.

Klistermärken
Vänsterpartiet menar att Örebro måste 
bli jämställt. De anställdas villkor ska för-
bättras. Heltid ska vara norm i kommunen. 
Arbetsvillkor, inflytande och möjligheter 
till utveckling i arbetet måste stärkas. 

Kommunens personal måste få bättre kun-
skap om jämställdhet. Vänsterpartiet vill 
att jämställdhetsperspektiv ska genomsyra 
stadsplaneringen. Samhället måste visa 
nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor.

Vänsterpartiet vill:
Förstärka kvinnocentrum genom öppethållande dygnet runt.

Erbjuda feministiskt självförsvar för att stärka tjejers självförtroende. 

Utbilda unga tjejer och killar i jämställdhet genom projektet Killnorm.

Utbilda personal i skolan, barnomsorgen, socialtjänsten och äldreomsorgen 
om våld i nära relationer.

Utbilda barnomsorgens personal i genuspedagogik.

Återinföra rätten till heltidstjänster med möjlighet till deltid.

Utjämna löneskillnader mellan män och kvinnor - höj kvinnors löner i kommunen!

Jämställdhet

GunMurad


