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“

Vi vill modernisera Örebro
och skapa ett hållbart samhälle
där vi möter klimatutmaningen,
satsar på skolan och skapar nya
jobb.

ÖREBRO

För ett grönare och mänskligare örebro
klimat och miljö

Jobb och näringsliv

Skola och välfärd

Jämställdhet och integration

Örebro kommun ska vara en
föregångare när det gäller
hållbar utveckling. Mat-,
klimat- och energifrågor
hänger ihop. Våra nyckelord
är småskalighet, närproduktion
och ekologisk balans.

För ett långsiktigt hållbart
näringsliv behöver vi arbeta
tillsammans i kommun,
näringsliv och den ideella
sektorn. Vi vill styra bort från
ohållbar produktion och
konsumtion.

Skolan i Örebro ska vara en
hälsosam arbetsplats för både
elever och personal. Den ska
vara en trygg och lugn miljö
där lärande får vara i fokus.

Alla människor har samma
värde. Snäva könsroller och
brist på jämställdhet mellan
kvinnor och män begränsar
människors fria val.

Vi vill
• rena Svartån.

Vi vill
• anställa fler med utländsk
bakgrund i Örebro kommun och ge
fler människor möjlighet att arbeta
i välfärden så att kvaliteten höjs.

Vi vill
• höja lärarnas löner och anställa
mer administrativ personal. Då kan
lärarna fokusera på att undervisa.

Vi vill
• att våra offentliga miljöer ska
vara fullt tillgängliga för alla.

• bygga en kommunal sol- och vindkraftspark så att Örebro kommun
blir självförsörjande på energi.
• bygga laddningsstationer för
elfordon och återinföra ett
hyrcykelsystem.
• avsätta fler grönytor till odlingslotter för att ge alla invånare
möjlighet att odla i sitt närområde.
• förbättra framkomligheten för
cyklister i hela kommunen, prioritera snöröjning av cykelbanor och
bygga sammanhängande cykelstråk
in och ut ur centrum och mellan
stad och landsbygd.
• arbeta för en bilfri innerstad och
hålla cykel- och gångstråk stängda
för biltrafik, till exempel på Storgatan, Landstormsvägen och genom
Hjärstaskogen.

• utveckla lokal närhandel istället
för köpcentrum utanför staden.
• flytta ut kommunens bolag och
verksamheter till olika delar av
kommunen i syfte att låta lokala
centrum leva.
• stötta de små företagens möjlighet
att växa och ge god service till det
lokala näringslivet.
• prioritera små och medelstora
företag genom delade upphandlingar så att fler kan lägga anbud.
• verka för fler butiks-, kontors- och
verkstadslokaler till billiga hyror för
att främja det lokala näringslivet.

• minska barngruppernas storlek på
förskolorna och skapa fler
barnomsorgsplatser.
• utöka Kulturskolans verksamhet.
Den ska ha låga avgifter och vara
tillgänglig för alla barn i deras
närmiljö.
• införa en köttfri dag och fler ekologiska och närproducerade produkter
inom skola och äldreomsorg.
• att alla äldre som vill ska få en
plats på ett vård- och omsorgsboende.
• erbjuda vård- och omsorgsboenden med tillgång till trädgård,
odlingslotter och kontakt med djur.
• bygga en simhall och på sikt en
motionsanläggning i Vivalla.

• avskaffa osakliga löneskillnader
mellan kvinnor och män.
• ge kommunalt anställda
medarbetare rätt till önskad
tjänstgöringsgrad.
• införa genuspedagogik och antirasistiskt och normkritiskt arbete i
alla förskolor och skolor.
• att kommunen aktivt söker upp
och tar initiativ till samarbete med
ideella föreningar. Vi vill stödja
brobyggande verksamhet, exempelvis kopplat till flyktingmottagande
och undervisning i svenska för
invandrare (SFI).
• utveckla de kommunala familjecentralerna i deras roll för minskad
segregation och förebyggande
arbete.

Rösta på Miljöpartiet de gröna
i valet till kommunfullmäktige
14 september!
I din hand håller du ett utdrag ur
Miljöpartiet de grönas
handlingsprogram för Örebro
kommun 2015-2018.
Det här är politik som vi vill genomföra nästa
mandatperiod, för ett grönare, mänskligare
och mer jämställt Örebro. Hela vårt
handlingsprogram finns att läsa på
hemsidan, mp.se/orebro.

Bli medlem
du också!
mp.se/blimedlem
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