
Politisk plattform 

2019-2022 
Örebros framtid skapar vi genom gott samarbete  



• Örebro kommun växer och utvecklas, i stad och på 

landsbygd 

• Näringslivsklimatet har förbättrats och arbetslösheten 

sjunkit 

• Stor ökning av såväl bostäder som välfärdslokaler 

Politisk plattform 2019-2022 



• Skolan 

• Klyftorna 

• Sysselsättningen 

• Välfärdens utbyggnad 

• Ekonomin 

• Agenda 2030 

 

 

Utmaningar som kräver prioriteringar 



 

• Attraktivt näringslivsklimat med god service till företag, byggklar 

mark och fokus på kompetensförsörjning  

• Vi ska tillsammans med Arbetsförmedlingen säkerställa att 

näringslivet och offentlig sektor har tillgång till rätt kompetenser  

• Arbetsmarknadsinsatserna ska i högre utsträckning vara 

uppsökande 

• Arbetet med att stödja unga vuxna på väster mot arbete eller 

utbildning ska förstärkas 

 

Hållbar tillväxt 



• Näringslivsutvecklingen utanför stadskärnan ska stärkas 

genom Landsbygdsnämndens arbete 

• Ett arbete med att se över kommunens 

upphandlingsarbete ska starta under mandatperioden  

• Arbetet med att erbjuda ekologisk och mer närproducerad 

mat inom den kommunala verksamheten ska intensifieras  

 

Hållbar tillväxt 



• Klimatstrategin ska revideras under mandatperioden 

• Omställning för hållbart resande och energiproduktion 

• Det ska vara enkelt att göra miljösmarta val som 

medborgare i Örebro kommun 

En av de främsta miljö och 

klimatkommunerna 



• Arbetet med personal- och kompetensförsörjning ska 

stärkas. 

• Nya modeller för medarbetarinflytande, arbetstidsmodeller 

och intraprenader ska utvecklas under mandatperioden.  

• Möjligheten att anställa personer redan under 

utbildningstiden ska undersökas i yrken där det idag är 

svårt att rekrytera.   

 

Attraktiv arbetsgivare 



• Stärka arbetet för ökad fysisk och psykisk hälsa 

• Utveckla arbetet för trygghet och mot missbruk och 

kriminalitet 

• Arbetet med att tillgängliggöra offentliga miljöer ska 

fortsätta 

 

 

En sammanhållen kommun  



• En handlingsplan för implementering av Barnkonventionen 

ska tas fram och relevanta styrdokument ska revideras 

utifrån Barnkonventionen 

• Svenskt teckenspråk ska fullt ut behandlas som ett 

minoritetsspråk inom Örebro kommun 

• En plan för arbetet med nationella minoriteter och 

minoritetsspråk skall tas fram 

 

 

En sammanhållen kommun  



• Arbetet med Topp 25 2025 – skolutveckling tillsammans, 

ska fortsätta 

• Upprustning och renovering av våra skolor ska fortsätta 

under mandatperioden och fler förskolor och skolor ska 

byggas 

• Våra förskole- och skolgårdar ska vara bra och gröna 

miljöer för lärande, lek och vila 

 

 

Barn och ungas behov 



• Elevhälsoarbetet ska stärkas och utvecklas 

• För att förbättra lärarnas arbetssituation ska exempelvis 

speciallärare, mentorer och lärarassistenter anställas  

• Lovskola ska anordnas för de elever som riskerar att inte 

nå målen 

• Örebro kommun ska verka för att en AI-inriktning införs i 

den kommunala gymnasieskolan 

• Barnomsorgspeng och pedagogisk omsorg  

 

Barn och ungas behov 



 

• Insatser ska göras för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet 

• Mer förebyggande arbete för äldre  

• Strukturförändringar inom vård- och omsorg och ökad 
kontinuitet hos de äldre 

• Boende för äldre 

• Anhörigstödet och föräldrastödet i kommunen ska utvecklas 

• LOV och LOU  

 

 

Trygg välfärd 



• Minst 4000 nya bostäder under mandatperioden 

• Bostäder som fler har råd att bo i 

• Fler tomter för småhus och villor 

• En samordnad bostadsportal för bostäder i Örebro 

kommun 

 

 

 

En växande kommun 



• Utveckla fritidsmöjligheter för barn och unga 

• Kulturkvarteret ska utvecklas som mötesplats  

• Vi ska fortsätta utveckla Örebros gröna stråk  

 

 

 

En växande kommun 



• Kommunstyrelsens ordförande: Socialdemokraterna 

• Kommunstyrelsens vice ordförande: Centerpartiet 

• Programnämnd Barn och Utbildning: Kristdemokraterna 

• Programnämnd Samhällsbyggnad: Socialdemokraterna 

• Programnämnd Social Välfärd: Socialdemokraterna 

Fördelning av politiska ansvarsområden  
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