
Valprogram Vänsterpartiet  

Örebro kommun 2019-22

Bilden, nedre raden: Murad Artin, Martha Wicklund,  
Faisa Maxamed. Övre raden: Cecilia Lönn Elgstrand, Linn 
 Josefsson, Sunil Jayasooriya. Våra toppnamn på Örebrolistan.

Ett Örebro för alla 
– inte bara för några få



En välfärd att lita på

Vänsterpartiet vill bygga ut välfärden  
i Örebro. I en stad som växer vill vi ta 
ansvarförattdetfinnsboendeplatser
för äldre eller funktionsnedsatta och att 
 förskolor och skolor byggs ut i takt med 
attbarnenblirfler. 
IVänsterpartietsÖrebroskaflerkvinnor
ochmänkunnafåjobbochflertjejeroch
killar ska klara målen i skolan.

Läs hela vårt valprogram: orebro.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Örebro



Äldreomsorgen bör drivas i kommunal regi.  
Då blir den tryggare och bättre och vi ser till att 
personalen har bra villkor för att ge bra  omsorg. 
Alla som har äldreomsorg ska ha rätt till åtta 
 timmar omsorg i månaden att bestämma över 
själv.
Gruppstorlekarna i förskolan ska minskas och 
pedagogerna ska bli fler. Minska på förskole
pedagogers och lärares administrativa arbete.  
I skolan ska det finnas fler vuxna närvarande på 
raster och i klassrummet. 

Minska arbetslösheten, främst bland utrikes
födda, framför allt kvinnor, samt satsa på attrak
tiva yrkesutbildningar i kommunala bristyrken. 
Arbetsmiljön ska prioriteras för att behålla och 
rekrytera kvinnor och män som vill jobba  
i kommunen. Alla som anställs ska ha rätt till 
 heltid och  möjlighet till deltidsjobb.

Höj grundbemanningen i förskolor och inom 
äldreomsorgen för att öka kvalitén, skapa fler 
trygga jobb och en bättre arbetsmiljö.  Personalen  
i äldreomsorgen och förskolan ska få arbetsskor. 
Höj de lägsta lönerna i kommunen.  Öka antalet 
jobb i kommunen för  personer med funktions
nedsättning. Alla som jobbar i förskola, skola 
och fritidshem ska utbildas i jämställdhet, genus, 
normkritik och antirasism. Inför feministiskt 
självförsvar i skolan. 



Örebro för alla
– inte bara för några  

Vi vill minska klyftorna i Örebro, mellan 
 fattiga och rika, mellan kvinnor och män, 
mellan människor i olika bostadsområden.  
När Örebro blir mer jämlikt blir människor 
mer delaktiga i samhället och tryggheten 
ökar. 

Läs hela vårt valprogram: orebro.vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Örebro



När vi bygger och renoverar bostäder ska fokus 
vara på en blandad  bebyggelse men också på 
hyresrätter med rimlig hyra. 
Förebygg vräkningar och hemlöshet genom att 
inrätta ett team som ska jobba uppsökande mot 
personer som riskerar att bli hemlösa. 
Avgiftsfritt på bussen för vuxna med barnvagn 
och personer över 70 år. Likställ färdtjänst med 
kollektivtrafik och ha samma pris på biljetten. 

Nyanlända med små barn ska kunna läsa sven
ska för invandrare på Familjecentralen. 
De ensamkommande som har fyllt 18 men ännu 
inte fått uppehållstillstånd ska få stöd att bo kvar 
för att slutföra sin gymnasieutbildning. 
Fritidsgårdarna ska ha mer verksamhet som 
lockar fler tjejer.  
Rätt till 10 timmars fritis i veckan för barn 
till  arbetssökande eller föräldra lediga. Inrätta 
ett eller flera sakotek för lån av till exempel 
trädgårds redskap,  hushållsapparater eller fritids
utrustning. 

Bryt hederskulturen. Genom samverkan mellan 
skola, socialtjänst och civilsamhälle ska vi jobba 
för att bryta hederskulturer och stötta offren. 
Centrum mot våld i nära relationer ska få ökade 
resurser, också för att behandla vålds utövande 
män. HBTQ-personer ska kunna få skydd vid våld  
i nära relation.  



Ett levande Örebro

Örebro ska ha ett levande kultur-  
och fritidsliv där alla oavsett köns-
tillhörighet eller ålder känner sig 
delaktiga och välkomna.  
I Vänsterpartiets Örebro minskar vi 
klimatpåverkan och skapar en grönare 
kommun. 

För frågor kontakta oss: orebro@vansterpartiet.se

Vänsterpartiet Örebro



Vi vill skapa ett fritidscenter i Vivalla och ett 
i Brickebacken, där tjejer och killar från 16 år 
tillsammans med kommun och civilsamhälle 
kan skapa en positiv mötesplats. 
Rusta upp Brickebackens centrum och bygg 
nytt badhus. Planera för ett nytt badhus på 
Norr.  Gör om området Holmen till center för 
det fria kultur livet. 
Seniorer ska få åka på sommarkollo till 
subventionerat pris. Riktas särskilt till 
 anhörigvårdare eller seniorer som riskerar 
att isoleras. Inrätta även ett  sommarkollo för 
 personer med stöd enligt LSS med syfte att 
öka livskvalitet och minska isolering. 
Säkra livsmedelsförsörjningen och bevara 
 odlingsbar mark i kommunen. Öka vegetar-
iska och närodlade livsmedel i kommunala kök. 
Minska kommunens klimatpåverkan. 
Kommunen ska vara självförsörjande på 
 förnyelsebar el och vi ska sätta solpaneler på 
kommunala tak. Ge mer plats för människor  
i centrum genom att skapa fler bilfria gator.  
Starta ett miljöjobbcentrum i samarbete 
mellan kommunen, näringslivet,  Universitetet, 
 arbetsförmedlingen och civila samhället för 
fler gröna jobb och minskad arbetslöshet. 
Satsa på trygghet och belysning i parker, lek-
platser, pulkabackar och  motionsspår. 



 

6 timmars arbetsdag  
– möjlighet att  
jobba, tid att leva
Vänsterpartister har  drivit  igenom 
försök med sex  timmars arbetsdag 
runt om i Sverige under flera år.   
Det finns också privata företag som 
haft arbetstids förkortning under flera 
decennier. Nu är det dags att påbörja 
 omställningen i Örebro. 

Med förkortad arbetstid
 Ökar den upplevda hälsan.
Höjs kvalitén i verksamheten när personalen mår bättre på 
jobbet.
Sjunker sjukskrivningstalen och färre vikarier behövs.
Är det lättare att rekrytera och behålla kompetent personal.
 Är det lättare att planera bort till exempel delade turer.
 Får personalen mer tid för fritid, egen fortbildning och mer tid 
med familj eller vänner. 

Det är hundra år sedan åtta timmars arbetsdag 
började införas. Nu är det dags att vi tar fram-
tiden till Örebro. Därför vill vi införa sex timmars 
arbetsdag genom fyra olika satsningar: Inom 
äldreomsorgen, socialtjänsten, förskolan och 
hem sjukvården.
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