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Vi är et litet part med stora idéer. Vårt kommunproᦱram fokuserar på tre områden som
vi tycker är extra viktᦱa för Örebro. Det betyder inte at vi tycker at andra områden är
helt betydelselösa – tvärt om. Vi är tacksamma at det fnns andra parter som också
lyfer fram viktᦱa fråᦱor och som kan kompletera oss i kommunfullmäktᦱe.



VÄRLDENS BÄSTA STAD FÖR BARN

Barnen är vår framti och mei varje barnfamilj kommer också många arbetstllfällen,
välståni och utveckling. Vi har reian Gustavsviks äventyrsbai, Barnens ö, Staisparken
mei  lekplats  och  barnpool,  Tekniska  kvarnen  och  många  anira  roliga  ställen  iär
barnen kan springa omkring. Vi vill utveckla allt ieta och säta Örebro på kartan som
värliens bästa stai för barn.

Räiia vår natur och miljö
Barnen är vår framtd och för at de ska överleva måste vi ta hand om vår natur och
miljö. Vi vill både satsa på at skydda naturen från människorna och at ᦱöra naturen mer
tllᦱänᦱliᦱ för föer. Toonvikten liᦱᦱer på at skapa ᦱröna mötesplatser som ᦱår at nå med
kollektvtrafk och at rädda Hjälmaren från ᦱifer och överᦱödninᦱ.

 Göra Svartån badbar tll  2  
 Byᦱᦱa föer  (avᦱifsfria) övernatninᦱsstuᦱor 
 Anläᦱᦱa en badplats nära Oset eller Rävᦱånᦱen
 Minska överᦱödninᦱen i Svartån och Kvismare kanal
 Rena avloppsvatnet från läkemedel, mikroplaster och kadmium
 Skapa fyra nya naturreservat eller skyddade områden nära staden
 Göra våra parker mer ätbara, ᦱenom at plantera frukträd och bärbuskar
 Fortsäta kommunens arbete med at minska vår klimatpåverkan

En stai för ungiomar
När barnen blir unᦱa vuxna börjar de ställa helt andra krav på samhället. Vi tycker inte
at kommunen ska ha olika stöd och villkor för idrot, kultur och annat – utan at samma
reᦱler ska ᦱälla alla verksamheter. Som en konsekvens av det måste kommunens andelar
i de stora sportsanläᦱᦱninᦱarna avvecklas och överlåtas tll idrotsföreninᦱarna.

Kommunens fokus ska liᦱᦱa på småskaliᦱhet,  månᦱfald och microprojekt. Den person
eller föreninᦱ som har en bra idé och vill utveckla sin hobby eller fritdssysselsätninᦱ ska
få möjliᦱhet och stöd at ᦱöra det. Stora satsninᦱar och höᦱa kostnader ska minimeras.

 Sälja kommunens andelar i de stora idrotsanläᦱᦱninᦱarna
 Samma villkor och stöd för alla föreninᦱar oavset verksamhet
 Rusta upp befntliᦱa cykelpumpstatoner och anläᦱᦱa to nya tll  2  .
 Inför et stpendium, likt Unᦱ penᦱ, för småprojekt med lika villkor för alla
 Byᦱᦱa småskaliᦱt och nära för idroten, kulturen och andra aktviteter



En skola för nyfkna barn
Barn föds nyfkna, kreatva och uppfnninᦱsrika. De lär siᦱ snabbt ny kunskap, utvecklar
et kritskt tänkande och blir fantasifulla. Det skolan och förskolan kan ᦱöra är at förvalta
dessa eᦱenskaper och hjälpa barnen at utveckla sina styrkor och övervinna svaᦱheter.
Låta varje barn vara siᦱ själv – men vara sit bästa själv.

Vi vill at all utbildninᦱ ska vara forskninᦱsbaserad. Toyckande och åsikter hör inte hemma
där  vetenskapen kan beläᦱᦱa fakta.  De åtᦱärder  vi  föreslår  syfar  tll  at ᦱöra  skolan
tryᦱᦱare, mer meninᦱsfull och lärande. Vi vill at lärarna och rektorerna ska fokusera mer
på utbildninᦱ och mindre på administraton.

 Planera för månᦱa mindre skolor och förskolor istället för stora kolosser
 Flyta det administratva ansvaret från lärarna tll lärarassistenter
 Genomföra et fritdslyf och ᦱe barnen föer meninᦱsfulla aktviteter
 Läᦱᦱa ut all provrätninᦱ externt för et mer rätvist resultat
 Skapa et mobilt kristeam med föera olika specialistkompetenser
 Öka storleken på skolᦱårdarna för bätre barnhälsa och social interakton
 Korta skolköerna ᦱenom at öppna upp för föer icke-konfessionella friskolor
 Bara anställa rektorer på tdsbeᦱränsade förordnanden
 Alla barn, framförallt tdiᦱt i ᦱrundskolan, ska ha nära tll et bibliotek
 Nolltolerans mot mobbninᦱ och anmälninᦱsplikt för all skolpersonal
 Utbilda alla lärare kontnuerliᦱt inom pedaᦱoᦱik och respektve ämne (n)
 Utveckla och förbätra skolskjutsen, så at alla barn kan ta siᦱ tll skolan säkert
 Toa fram en visselblåsarfunkton för alla skolor i kommunen



Sveriges främsta företagskommun

Fyra av fem jobb skapas i små och meielstora företag. Örebro är Sverige sjäte största
stai och vi ska bli laniets bästa kommun för företag – mei speciellt fokus på startups
och techbolag. Vi vill ta fram fer yrkesutbiliningar, skapa co-workingspaces, bygga ut
affärsråigivningen och genomföra en internutbilining inom kommunen för at bätre
kunna svara mot företagens behov.

För at öka inteᦱratonen och få in så månᦱa som möjliᦱt  på arbetsmarknaden vill  vi
erbjuda en ᦱaranterad miniminivå på 15 tmmar SFI-undervisninᦱ per vecka för dem som
behöver det. Utbildninᦱen ska vara föexibel, anpassad efer individen och vara möjliᦱ at
kombinera med arbete eller annan sysselsätninᦱ.

Vi vill decentralisera kommunens förvaltninᦱar, verksamheter och bolaᦱ tll förorter och
samhällen utanför Örebro, för at skapa närhet och rörelse i hela kommunen. Det ᦱynnar
det lokala närinᦱslivet, inte minst lunchrestauranᦱerna, i de områden som blir aktuella.

Alla jobbansökninᦱar inom kommunala verksamheter ska vara anonymiserade ända fram
tll  första  intervjun.  Det  är  et enkelt  och  effektvt  sät at hita  rät kompetens  för
uppdraᦱet, så at inᦱen ᦱallras bort på ᦱrund av exempelvis sit namn eller kön.

Det stora kompetenslyfet
Vi vill  öka sysselsätninᦱen ᦱenom at utbilda arbetslösa, och andra som befnner siᦱ
lånᦱt från arbetsmarknaden, inom kompetenser som eferfråᦱas av närinᦱslivet. Vi vill
också minimera inlåsninᦱseffekterna i försörjninᦱsstöden, så lånᦱt som kommunallaᦱen
tllåter, och utveckla SFI-utbildninᦱen så at föer lär siᦱ svenska. Språket är den viktᦱaste
nyckeln för at komma in på arbetsmarknaden och börja bidra tll vår välfärd.

 Införa föer korta och snabba yrkesutbildninᦱar
 Öppna snabbutbildninᦱar för de yrken närinᦱslivet eferfråᦱar
 Öka kontaktytorna mellan närinᦱslivet och utbildninᦱsorᦱanisatonerna
 Byᦱᦱa ut SFI och individanpassa utbildninᦱarna – språket är nyckeln tll allt
 Uppmuntra företaᦱande ᦱenom nätverk, utbildninᦱ och mer starta eᦱet-hjälp
 Snabbspår för at validera kunskap från betyᦱ eller arbete i et annat land

Techstaien Örebro
Närinᦱslivet eferfråᦱar kompetenser som saknas och vi utbildar människor inom yrken
med låᦱ eferfråᦱan. Örebro måste ställa om tll en modern arbetsmarknad och satsa på
forskninᦱ, innovaton och it. Framtden är diᦱitaliserad.

 Utveckla området runt universitetet med företaᦱshotell och laboratorier
 Stärka upp det kommunala bolaᦱet Stadsnät och öka bredbandsutbyᦱᦱnaden
 Utöka och utveckla bostadsᦱarantn för studenter – ny fokusverksamhet för ÖBO 
 En procent av Örebro kommuns omsätninᦱ ska ᦱå tll forskninᦱ och utvecklinᦱ
 All forskninᦱ som fnansieras ᦱemensamt ska vara öppen och tllᦱänᦱliᦱ för alla



Mei kommunen som inkubator
För at Örebro ska ha en chans at slå siᦱ fram som stad för it, tech och småföretaᦱ 
behöver kommunen, närinᦱslivet och andra aktörer satsa framåt. Det fnns ᦱränser för 
vad kommunen kan ᦱöra – men det viktᦱaste är at vi slår fast en riktninᦱ, tllsäter 
medel och öppnar dörrarna för entreprenörer och startups.

 Prioritera företaᦱande och entreprenörer i kommunen
 Öppna upp för föer privata utörare inom skola, vård och omsorᦱ
 Förenkla alla upphandlinᦱar, så även mindre företaᦱ kan lämna anbud
 Utveckla en mer effektv och kundanpassad enerᦱi- och klimatrådᦱivninᦱ
 Svenska djurskyddsreᦱler ska ᦱälla vid inköp av köt – oavset ursprunᦱsland
 Köpa in närodlad, ekoloᦱisk och lokalproducerad mat tll kommunens verksamhet
 Gynna företaᦱ och orᦱanisatoner som tar socialt, etskt och miljömässiᦱt ansvar
 Underläta för lokal närhandel, exempelvis mer torᦱhandel och uteserverinᦱar



Ett samhälle som ger tillbaka
Det är ie mjuka väriena som iefnierar et samhälle och utan kultur fnns iet inget 
kvar som håller ihop människor. När otryggheten ökar, massövervakningen breier ut 
sig och kulturen får ge vika för enorma iirotsanläggningar (som ska säta kommunen 
på kartan) fnns all anleining at stanna upp och funiera på samhällets utveckling.

Toransparens är viktᦱt vid all myndiᦱhetsutövninᦱ och vi vill at föer viktᦱa fråᦱor ska 
debateras och beslutas i fullmäktᦱe. Alla skolklasser i höᦱstadiet ska bjudas in tll 
fullmäktᦱes möten och uppmuntras at skriva förslaᦱ tll kommunledninᦱen. Det är 
också daᦱs at fullmäktᦱe börjar marknadsföra sina direktsända sammanträden.

Omtänksamhet istället för misstänksamhet
Vi bor i et av världens tryᦱᦱaste länder, men trots det ökar otryᦱᦱheten i månᦱa delar av
vårt samhälle. Vi i piratpartet vill se en höᦱre polisiär närvaro på ᦱatorna och arbeta mer
förebyᦱᦱande, efersom det är det enda som funᦱerar. Forskninᦱen har ᦱånᦱ på ᦱånᦱ 
visat at övervakninᦱskameror varken ökar tryᦱᦱheten eller hindrar brotsliᦱheten.

För at knäcka de kriminella nätverken vill vi skapa et lokalt avhopparproᦱram för dem 
som vill bryta med sina tdiᦱare ᦱänᦱ. Där behöver vi arbeta med anonymitet och se tll 
at avhoppare faktskt får en ärliᦱ chans – ᦱenom at byta bostadsort, identtet och 
arbete. Deta bör ske som et projekt i samarbete med en annan likvärdiᦱ kommun.

I Örebro stänᦱer kroᦱarna klockan  :22 på helᦱerna. Vi vill avståndsdiffrentera kroᦱarnas
öppettider, så at centrala klubbar stänᦱer samma td som idaᦱ, men uteställen länᦱre 
bort från centrum kan få ha öppet tll 3:22 eller i vissa fall ända tll klockan 4:22. Det 
minskar stöket i centrum och ökar säkerheten för dem som tar siᦱ hem på naten.

 Sluta massövervaka kommunens medborᦱare
 Barnfamiljer ska vara ᦱaranterade et tryᦱᦱt boende i Örebro
 Förbätra samarbetet mellan polis, kommun och socialförvaltninᦱ
 Skapa äkta tryᦱᦱhet ᦱenom bra belysninᦱ, polisiär närvaro och väktare
 Öka närvaron av polis och socialtjänst i områden med stökiᦱa unᦱdomar
 Öka antalet tryᦱᦱhetsvandrinᦱar tllsammans med polisen och medborᦱarna
 Införa et avhopparproᦱram för den som vill bryta med sit kriminella liv
 Avståndsdiffrentera kroᦱarnas öppettider från centrum och ut
 Stöta orᦱanisatoner som motarbetar våld i nära relatoner



Den levanie staien
Kultur är kitet som binder ihop samhället och utᦱör skillnaden mellan at leva och at 
överleva. Vi anser at kultur skapas av människor som är kreatva, har idéer och sedan 
förverkliᦱar dessa. Politker kan inte skapa kultur eller byᦱᦱa kulturprojekt – det 
initatvet måste komma från medborᦱarna, föreninᦱarna eller närinᦱslivet. Det vi som 
politker kan ᦱöra är at stöta dem som tar et initatv.

Alla konstverk som kommunen köper in ska komma med fulla rättiᦱheter, så at vem som
helst kan fotoᦱrafera eller dokumentera verket och sprida det i vilka kanaler som helst. 
Vi vill uppmuntra medborᦱare och turister at sprida kulturen i Örebro på sociala medier 
och ᦱöra reklam för vår vackra stad.

 Öka anslaᦱen tll de ideella föreninᦱarna och studieförbunden
 Stöta den kreatva närinᦱen, föreninᦱslivet och privata initatv
 Toa fram en arkitekturpolicy, med fokus på traditon och harmoni
 Byᦱᦱa et prisvärt stadsbibliotek, där alla böcker och arkiv får plats
 Borᦱa för et småskaliᦱt kulturliv – av medborᦱarna, för medborᦱarna
 Stöta större föreninᦱar ᦱenom lånᦱsiktᦱa avtal framför årliᦱa utbetalninᦱar
 Anställa en ljusdesiᦱner – för bätre belysninᦱen i parker och på lekplatser

Smiiiga transporter och bra boenie
Et snabbt och effektvt pendeltåᦱ kan knyta ihop reᦱionen och minska trafken på våra
landsväᦱar, men kräver stora satsninᦱar på infrastruktur. Det är daᦱs at Örebro kommun
börjar planera för framtden och knyter ihop staden, föyᦱplatsen, köpcentrat och våra
närmaste ᦱrannkommuner med spårburen pendeltrafk.

Vi vill ᦱe Örebro bostäder i uppdraᦱ at avytra delar av sit bestånd i våra förorter. Flera
huslänᦱor i exempelvis Vivalla, Oxhaᦱen och Brickebacken kan ombildas tll bostadsräter
eller säljas tll privata hyresvärdar. Framförallt ska ÖBO sälja alla centrala lyxläᦱenheter
och istället fokusera på billiᦱa studentbostäder och hem åt människor som inte kan få
bostad nåᦱon annanstans.

 Gräva ner järnväᦱen från Lillån tll Adolfsberᦱ
 Använda markytan över spåren tll parkmark och kontor
 Bredda järnväᦱen med et pendelspår från Kopparberᦱ tll Laxå
 Dra et stckspår tll Örebro föyᦱplats och eventuellt Lanna eller Karlskoᦱa
 Byᦱᦱa et snabbspår från Örebro tll Marieberᦱs köpcentrum
 Likställa priset på färdtjänst med motsvarande taxa för kollektvtrafk
 Planera för föer butker och verksamheter i markplan vid nybyᦱᦱnaton
 Fokusera ÖBOs verksamhet tll studentbostäder och allmännyta
 Ge ÖBO uppdraᦱet at avytra stora delar av sit bostadsbestånd



Det här vill vi också göra

Utan inböries orining

 Byᦱᦱa en eller et par nya tankstatoner för ᦱasbilar hyfsat centralt
 Inför et system liknande Åtternytan även vid Atle återvinninᦱscentral
 Byᦱᦱa vindkrafverk och solenerᦱiparker i redan expolaterade områden och 

platser med relatvt låᦱa värden för naturvård, kulturmiljö och frilufsliv
 Avsäta föer ᦱrönytor tll odlinᦱsloter, för at öka självhushållninᦱen
 Garantera at maten på äldreboenden är ᦱod, närinᦱsrik och varm
 Läta på personalens administratva börda i skola, vård och omsorᦱ
 Utrusta alla äldreboenden med internet
 Minska antalet nämnder och förvaltninᦱar inom kommunen
 Verka för at det införs et sprutbytesproᦱram inom Örebro reᦱion
 Utveckla projektet Bostad först för hemlösa
 Toillåta hemlösa at vara anonyma när de söker hjälp
 Inräta et team som arbetar proaktvt mot vräkninᦱ och hemlöshet
 Diᦱitalisera skolan och låta föräldrarna följa barnens utvecklinᦱ på nätet
 Uppmuntra skolpersonalen at äta lunch med eleverna
 Uppmuntra föer marknadsstånd och basarer i stadskärnan och förorterna
 Byᦱᦱa mer varierade studentboenden, för par, familjer och kollektv
 Utveckla området runt Universitetet med parker, ᦱrillplatser och annat
 Detaljplanera staden österut, så at Örebro får växa runt Hemfärden


