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Att bo, leva och arbeta i
Örebro kommun
Det ska vara lätt att bo och leva i hela kommunen.
I staden behövs lägenheter med rimliga hyror och
på landsbygden behövs utbyggnad av bredband och
bättre pendlarmöjligheter. Människor som arbetar inom
välfärden behöver högre lön, bättre arbetsvillkor och
fler kollegor.
I Vänsterpartiets Örebro bygger vi en stark allmännytta med
rimliga hyror. Vi stoppar utförsäljningar av hyreslägenheter
och säger nej till marknadshyror.
När allmännyttans lägenheter renoveras ska det göras
utan chockhöjningar av hyrorna så att hyresgästerna
har råd att flytta tillbaka, men allra helst kunna bo kvar
under renoveringen.
Ingen örebroare ska vara hemlös. Vi satsar därför på
Bostad först, vilket innebär att hemlösa personer erbjuds
en permanent bostad för att ge rätt förutsättningar att
lyckas med andra åtgärder.

Vi satsar på pendlarparkeringar utanför stadskärnan
och ökar resandet med kollektivtrafik. En stärkt
kollektivtrafik och pendlarparkeringar med goda
förbindelser även från landsbygden gör oss mindre
sårbara för höga drivmedelspriser.
Vi satsar på äldreomsorgen genom att höja
grundbemanningen och ta bort de delade turerna.
Vänsterpartiet vill ta framtiden till Örebro kommun
genom att införa 6 timmars arbetsdag på flera
enheter inom äldreomsorg och förskola.
Vi fortsätter att höja lönerna för de lägst betalda
yrkesgrupperna i kommunen. Alla som vill jobba
heltid ska få göra det.

Kraftig klimatomställning
för ett hållbart Örebro
Vi befinner oss i ett klimatnödläge. Klimatomställningen
behöver ske omgående och politiska beslut behöver ta
hänsyn till det akuta läget. Många lösningar behöver
genomföras internationellt och nationellt, men mycket
går att göra i kommunen.
I Vänsterpartiets Örebro är vi självförsörjande på
förnyelsebar el från sol- och vindkraft. Vi vill se en
utveckling av kommunala bolaget Kumbro energi med
satsningar på en solcellspark.
Vårt långsiktiga mål är avgiftsfri kollektivfratik. Vi vill
återinföra tre-timmars bussbiljett och att kommunen
gör länstrafikssbussen billigare.
Skattemedel från örebroare ska inte bidra till att
förstöra klimatet, därför ska också stödet till
Örebro flygplats stoppas.

Örebro kommun ska bygga energieffektivt i trä eller
med återvunnet byggmaterial.
I vårt Örebro är det lätt att både källsortera och
slänga grovavfall. En återbruksgalleria kan inrättas,
med en verktygs-/redskapsbank och möjlighet att få
hjälp kring återbruk.
Vi vill starta och bygga upp ett centrum för gröna
näringar i Kvinnersta. Förutom att skapa nya gröna
jobb kan centret i Kvinnersta driva utvecklingen av
grön teknik och innovationer inom energi, lantbruk
och livsmedel.

Ta tillbaka välfärden
De senaste decenniernas marknadsexperiment har
misslyckats och urholkat vår gemensamma välfärd.
Privatiseringar har lett till att tillgången till vård,
skola och omsorg varierar beroende på om du bor på
landsbygden eller i staden.
Vänsterpartiet vill ha en äldreomsorg i kommunal regi.
Genom närhetsprincipen ska äldre med hemtjänst få
besök av färre olika personal. Det gäller också de som
har behov av externt boendestöd enligt SOL/LSS.
Vi vill se mindre barngrupper och hög personaltäthet
i förskolan. Vårt mål är max 12 barn i småbarnsgrupper
med tre pedagoger och 15 barn i äldrebarnsgrupper
med tre pedagoger.
I vårt Örebro kommer det att vara fler vuxna i skolan och
ske tidigare insatser för barn i behov av extra stöd.
Det krävs stora satsningar på undervisning men
även satsningar på elevhälsa, specialpedagoger,
fritidsverksamhet och socialt stöd.
Vi säkerställer att det finns ett välutrustat bibliotek
på, eller i närheten av varje grundskola där det också
finns en bibliotekarie.

Trygg kommun för alla
Att många känner sig otrygga i kommunen tar vi i
Vänsterpartiet på allvar. Gängkriminalitet, otrygga
anställningar och våld i nära relation, samt omvärldshändelser som coronapandemin och Rysslands invasion
av Ukraina har skapat oro i Sverige och världen.
Arbetet med våld i nära relation prioriteras genom bland
annat fördjupade samarbeten och mer ekonomiskt stöd till
kvinnohuset, tjejjouren och Centrum Mot Våld.
Vänsterpartiet satsar på trygga fritidsgårdar där alla
känner sig välkomna, exempelvis med olika teman som
dans, spel eller motorkultur för att locka många olika
grupper av unga.
Vi satsar mer på de lokala studieförbunden och väljer att
även involvera folkrörelsen i det förebyggande arbetet.
Genom att inkomstpröva avgiften till kulturskolan
tillgängliggör vi kulturen för barn från mindre köpstarka
familjer. Vi vill även att fler får tillgång till kulturkvarteret
genom att öppna upp för fler typer av verksamheter.
Vi skapar förutsättningar för annat kulturutövande, så som
lagliga graffitiväggar eller uttryck för det fria kulturlivet
på lämpliga platser i kommunen.

Det är tillsammans vi
bygger framtiden
Sverige är ett rikt och välorganiserat land där alla
borde ha möjlighet att utveckla sina drömmar och
förhoppningar, tillsammans och som individer. Så är det
inte idag. Förslagen vi lägger fram i detta valprogram är
en del i vår gemensamma kamp för omställningen till ett
mer rättvist, tryggt och hållbart samhälle.

Läs hela vårt valprogram: orebro.vansterpartiet.se
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