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Tjänstgör för Joakim Sjögren (SD)
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Förvaltningschef
Ekonom §§ 11-15
Planerare §§ 11-16
Sakkunnig §§ 8-13
Enhetschef §§ 8-15
Avdelningschef fr.o.m. § 14
Planerare § 14
Socialsekreterare §§ 11-12
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Inga-Lill Nilsson, sekreterare
Justerat den 12 februari 2015

Anders Hagström (KD), ordförande

Antti Ahtiainen (S), justerare

Jane Carlsson (V), justerare
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 16 februari
2015.

§ 8 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista
Ärendenummer: Vux 8/2015
Ärendebeskrivning
Utseende av två justerare.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
- Annti Ahtiainen (S) och Jane Carlsson (V) utses att justera protokollet den
12 februari 2015.

§ 9 Sekretessärende
Ärendenummer: Vux 389/2014
Handläggare: Johanna Bergman Laurila
Ärendebeskrivning
Separat protokoll med sekretessärende § S 1.

§ 10 Förslag till förändring av riktlinje avseende egna
tillgångar (förmögenhet)
Ärendenummer: Vux 13/2015
Handläggare: Johanna Bergman Laurila
Ärendebeskrivning
Försörjningsstöds handläggare har, genom Handläggarforum, framfört att
nuvarande riktlinje avseende egna tillgångar (förmögenhet) leder till
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osäkerhet hos handläggarna och att handläggarna tolkar informationen i
handboken olika, vilket kan leda till ojämlika bedömningar.
Förslaget är att riktlinjen justeras, främst utifrån nu gällande allmänna råd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Förslag till förändring av riktlinjer avseende egna
tillgångar (förmögenhet)", daterad 15 januari 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Riktlinjen avseende egna tillgångar (förmögenhet) förändras i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 11 Ungdomssatsningen 2014
Ärendenummer: Vux 14/2015
Handläggare: Johanna Bergman Laurila
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Ungdomssatsningen 2014", daterad 26 januari
2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen fick under hösten 2009
i uppdrag att under 2010 samordna insatser för att motverka arbetslöshet och
utanförskap bland ungdomar 18 till 24 år gamla. Inom ramen för denna
ungdomssatsning föreslogs bland annat att resurser skulle läggas på 100
ungdomsanställningar samt motiverande och förebyggande insatser
fokuserade på att fler ungdomar skulle uppnå egen försörjning. Satsningen
har fortsatt under 2011, 2012, 2013 och nu även 2014.
I 2014 års ungdomssatsning har totalt 219 ungdomar kallats att delta. Totalt
131 ungdomar har nått en anställning. Av dessa var 29 ungdomar helt
beroende av försörjningsstöd innan anställning och 88 ungdomar var delvis
beroende av försörjningsstöd för sin försörjning. Könsskillnaderna i
deltagandet är fortsatt stora, men har i jämförelse med föregående år
minskat något. Av samtliga ungdomar som kallats att delta i
ungdomssatsningen 2014 har ca 39 % varit kvinnor och 61 % varit män.
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Av de 131 ungdomar som nådde anställning var 47 kvinnor och 84 män,
vilket innebär att 54,7 % av samtliga kallade kvinnor och 63,2 % av
samtliga kallade män nådde en anställning. Vid en jämförelse mellan de
anställda inom årets ungdomssatsning och 2013 års ungdomssatsning
framkommer att fler har lägre utbildningsbakgrund.
Fler ungdomar än tidigare år har beretts möjlighet att delta i satsningen, fler
har erbjudits en anställning och den beräknade besparingen i form av ej
utbetalat försörjningsstöd under 2014 för de ungdomar som anställts inom
ramen för satsningen uppgår till 3 359 458 kronor.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 12 Öppna jämförelser 2014
Ärendenummer: Vux 15/2015
Handläggare: Johanna Bergman Laurila
Ärendebeskrivning
Muntlig rapport lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Socialstyrelsens "Öppna jämförelser - del 1 och 2".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
Johanna Bergman Laurila informerar om att öppna jämförelser är ett
verktyg för analys, uppföljning och kvalitetsutveckling av socialtjänstens
och hälso- och sjukvårdens verksamheter på lokal, regional och nationell
nivå.
I öppna jämförelser ingår:
- Enkätdata
- Webbgranskning
- Registerdata
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
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§ 13 Årsberättelse och bokslut 2014
Ärendenummer: Vux 401/2014
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Nämnden har i stora delar fullföljt sitt uppdrag utifrån kommunfullmäktiges
uppdrag i Övergripande Strategier med budget 2014, men plan 2015-2016
(ÖSB) och sammanfattningsvis bidragit till måluppfyllelse inom
strategiområdena. Nämndens ekonomiska resultat är fortsatt positivt,
överskott med 22 665 tkr. Verksamheternas grunduppdrag bedöms ha god
måluppfyllelse utifrån lagstiftning och fastställda målvärden. Förvaltningens
brukarundersökningar ger fortsatt höga värden för brukarnöjdhet. Nämnden
uppfyller inte alla målvärden avseende indikatorerna för medarbetare.
Utifrån detta har en självskattning av nämndens resultat gjorts där
bedömningen är att alla mål nästan uppfylls och att utvecklingen bidrar på
ett positivt sätt till kommunens helhetsresultat.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Årsberättelse Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden 2014", daterad 30 januari 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Ärendet är berett vid dagens sammanträde.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 14 Rapport - Samordning av arbetsmarknadsinsatser
mellan förvaltningen för funktionshindrade och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Ärendenummer: Vux 96/2014
Handläggare: Gunilla Andersson
Ärendebeskrivning
Bakgrund
Inom ramen för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens
(Vuxams) verksamhet finns ett brett utbud av arbetsmarknadsinriktade
insatser och vuxenutbildning. Målgrupperna består framförallt av de
människor som helt eller delvis är beroende av försörjningsstöd. Många har
en lång väg till arbete och ett eller flera arbetshinder.
I förvaltningen för Funktionshindrade (FFF) finns människor inom daglig
verksamhet som med rätt stöd skulle kunna gå vidare mot arbete och/eller
studier. I samband med biståndsbedömning borde en kartläggning och
bedömning av arbetsförmåga mer noggrant utredas för att rätt stöd och
insatser ska kunna sättas in.
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Då insatserna till dessa målgrupper är organiserade inom olika förvaltningar
riskerar vi dels att låsa in människor i daglig verksamhet som med rätt stöd
och motivation skulle kunna klara ett arbete och dels ställa för stora krav på
människor som kanske snarare är i behov av daglig verksamhet.
I samband med det utlagda effektiviseringsuppdraget väcktes tanken om att
samordna våra arbetsmarknadsverksamheter för att dels kunna öka servicen
till vår brukare men också få ut mer av de resurser vi har.
Övergripande syfte med uppdraget
- Att ge bättre service till brukare
- Att inom samma eller minskad ram och genom samordning se till att fler
människor kommer vidare ut på arbetsmarknaden av målgruppen/erna
- Att utbudet av insatser ökar för fler målgrupper
- Att kartläggning av arbetsförmåga och motivationsinsatser alltid ska
erbjudas i samband med utredning av insats som rör sysselsättning
LSS/SOL.
Beslutsunderlag
Sammanfattande beskrivning av uppdraget.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Rapporten läggs till handlingarna.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 15 Budget och verksamhetsplan 2015
Ärendenummer: Vux 220/2014
Handläggare: Charlotta Karlsson-Andersson, Birgitta Palmér
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen kommer i sin programplan att prioritera uppdragen från
ÖSB:n för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. Den av KF/KS
beslutade budgetramen för 2015 uppgår till 469 060 tkr och ingår ett antal
tillägg och justeringar för 2015.
Det ekonomiska läget för nämnden ger ett budgetutrymme inför 2015 som
föreslås omfördelas främst till vuxenutbildningen och
arbetsmarknadsinsatser.
Beslutsunderlag
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämndens "Verksamhetsplan med
budget 2015", daterad 5 februari 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
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1. Budgetramarna för försörjning, arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning fastställs.
2. Verksamhetsplan med Budget 2015 kommer att kompletteras med
direktiv som KS anger i programplanen.
3. Målvärden kommer att kompletteras för de aktuella indikatorerna
Yrkande
Ali Hassan Ali (MP) yrkar i första hand att ärendet återremitteras till
förvaltningen. I andra hand yrkar Ali Hassan Ali (MP) avslag på
förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och bifall till Miljöpartiets budget till
Kommunfullmäktige.
Jane Carlsson (V) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och
bifall till Vänsterpartiets budget "Rättvisare Örebro - en trygg och glad,
rättvis stad".
Hossein Azeri (M) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och
bifall till Moderaternas budget till Kommunfullmäktige.
Carl Kling (FP) yrkar avslag på förvaltningens beslutsförslag pkt 1 och
bifall till Folkpartiets budget till Kommunfullmäktige.
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag pkt 1-3.
Proposition
Ordföranden ställer först Ali Hassan Ali (MP) yrkande om att ärendet ska
återremitteras till förvaltningen under proposition och finner att
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att ärendet ska
avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden under punkt 1 vart och ett av de fem
föreliggande förslagen: förvaltningens förslag, Miljöpartiets förslag,
Vänsterpartiets förslag, Moderaternas förslag och Folkpartiets förslag, under
proposition och finner att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar bifalla förvaltningens förslag.
Slutligen finner ordföranden att det finns ett förslag till beslut avseende
beslutspunkterna 2-3, det vill säga förvaltningens förslag och
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förslaget.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Budgetramarna för försörjning, arbetsmarknadsinsatser och
vuxenutbildning fastställs.
2. Verksamhetsplan med Budget 2015 kommer att kompletteras med
direktiv som KS anger i programplanen.
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3. Målvärden kommer att kompletteras för de aktuella indikatorerna
Reservation
Mot beslutet under pkt 1 reserverar sig Ali Hassan Ali (MP) till förmån för
eget yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet under pkt 1 reserverar sig Jane Carlsson (V) till förmån för
eget yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet under pkt 1 reserverar sig Hossein Azeri (M), Cecilia
Askerskär Philipsson (M) och Shahin Mahmoud (M) till förmån för Hossein
Azeri (M) yrkande. Skriftlig reservation bifogas.
Mot beslutet under pkt 1 reserverar sig Carl Kling (FP) och Gunilla Werme
(FP) till förmån för Carl Kling (FP) yrkande.

§ 16 Remiss - Näringslivspolitiskt program 2013-2015
Ärendenummer: Vux 399/2014
Handläggare: Lennart Balkstedt
Ärendebeskrivning
Våren 2014 gav ordförande i Örebro kommuns Tillväxtråd i uppdrag till
näringslivets representanter i rådet och Örebro kommuns näringslivsdirektör
att arbeta fram förslag till nytt näringslivsprogram för Örebro kommun.
Enligt uppdrag har ett förslag arbetats fram i bred förankring där cirka 30
organisationer och företag beretts möjlighet att lämna synpunkter. Förslaget
har vidare skickats på remiss till berörda förvaltningar i Örebro kommun.
Programmet tydliggör Örebro kommuns ambitioner inom
näringslivsområdet de för kommande två mandatperioderna.
Näringslivsprogrammet ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat och en
stärkt konkurrenskraft hos kommunens näringsliv.
Förslaget till Näringslivsprogram för Örebro kommun har nu skickats på
remiss till berörda nämnder, däribland Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden. Eventuella synpunkter ska lämnas till
Kommunstyrelsen senast 28 februari 2015.
Synpunkter
Nämnden menar att man under rubriken ”Övergripande mål och mått”
tydligare bör beskriva och konkretisera hur variablerna
”lönesummautveckling” och ”sysselsättningsutveckling” på ett bra sätt
mäter kommunens näringslivsutveckling, konkurrenskraft och
arbetsmarknadsutveckling.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets skrivelse "Näringslivsprogram för Örebro
kommun" daterad 20 oktober 2014.
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Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Nämnden har inga särskilda synpunkter på Näringslivsprogram för Örebro
kommun, förutom önskemål om ovanstående tydliggörande under rubriken
”Övergripande mål och mått” i programmet.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag.
Ali Hassan Ali (MP) yrkar tillägg i förvaltningens remissvar. I
Näringslivspolitiska programmet saknas fokus på: klimat- och miljöfrågor
samt jämställdhet.
Proposition
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; ordförandens förslag
och Ali Hassan Ali (MP) förslag. Förslagen ställs under proposition och
ordföranden finner att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ali Hassan Ali (MP) till förmån för eget
yrkande. Skriftlig reservation bifogas.

§ 17 Information om intensivsvenska
Ärendenummer: Vux 20/2015
Handläggare: Christopher von Stedingk
Ärendebeskrivning
Muntlig information lämnas vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens skrivelse "Intensivsvenska".
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Informationen tas till protokollet.
Nämndens behandling
Christopher von Stedingk informerar om förslag på ett snabbspår för elever
som har potential att studera intensivt och som har förutsättningar att göra
snabba framsteg.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
9

§ 18 Val till utskott Försörjningsstöd
Ärendenummer: Vux 4/2015
Ärendebeskrivning
Alla ärenden som rör försörjningsstöd ska hanteras av utskottet. Utskottet
har beslutanderätt i de ärenden som inte är av principiell beskaffenhet eller
av annan större vikt. Övriga ärenden som gäller försörjningsstöd där nämnd
har delegation ska beredas av utskottet.
De stickprov som ska redovisas från anmälda delegationsbeslut ska
redovisas till utskottet.
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden ska utse fem ordinarie
ledamöter och tre ersättare till utskottet. Majoritetspartierna ska utse 3
ledamöter och 2 ersättare. Oppositionspartierna ska utse 2 ledamöter och 1
ersättare.
Förslag till beslut
1. Anders Hagström (KD), Karin Sundin (S), Semsa Popaja (S), Hossein
Azeri (M) och Carl Kling (FP) utses till ledamöter i utskott
Försörjningsstöd.
2. Annica Tholster (C), Jane Carlsson (V) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) utses som ersättare i utskott Försörjningsstöd.
Yrkande
Ali Hassan Ali (MP) yrkar bifall till förslaget om ledamöter i utskott
Försörjningsstöd. Därefter yrkar Ali Hassan Ali (MP) att en representant
från Miljöpartiet utses som ersättare i utskott Försörjningsstöd i stället för en
representant från Moderaterna.
Ordföranden yrkar bifall till redovisat förslag från majoritetspartierna (KD,
S, C, V) och oppositionspartierna (M, FP).
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut avseende beslutspunkt
1, det vill säga majoritetspartiernas och oppositionspartiernas förslag till
ledamöter i utskott Försörjningsstöd och att Vuxenutbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
Ordföranden ställer redovisat förslag från oppositionspartierna mot Ali
Hassan Ali (MP) yrkande om att en representant från Miljöpartiet utses som
ersättare i utskott Försörjningsstöd. Förslagen ställs under proposition och
ordföranden finner att Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
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Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar
1. Anders Hagström (KD), Karin Sundin (S), Semsa Popaja (S), Hossein
Azeri (M) och Carl Kling (FP) utses till ledamöter i utskott
Försörjningsstöd.
2. Annica Tholster (C), Jane Carlsson (V) och Cecilia Askerskär Philipsson
(M) utses som ersättare i utskott Försörjningsstöd.
Reservation
Mot beslutet reserverar sig Ali Hassan Ali (MP) till förmån för eget
yrkande.

§ 19 Sammanträdestid nämndutbildning område Arbete
Ärendenummer: Vux 354/2014
Handläggare: Mikael Ramnerö
Ärendebeskrivning
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutade vid
sammanträdet den 13 januari 2015 att förvaltningen får i uppdrag att ta fram
nytt förslag på datum för utbildning inom område Arbete. Ärendet tas upp
för beslut i Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden den 4 februari
2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Utbildning för nämnden fastställs till
27 februari, kl 09.00-12.00 (område Arbete)
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 20 Ordförande och förvaltningschef har ordet
Handläggare: Anders Hagström, Charlotta Karlsson-Andersson
Ärendebeskrivning
Ordförande och förvaltningschef informerar om aktuella frågor och
händelser som rör nämnden och förvaltningens område.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Informationen tas till protokollet.
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Nämndens behandling
Ordföranden
a)
Ordföranden informerar om att det finns ett tjänstemannaförslag angående
lokaler. En långsiktig lösning behöver tas fram.
b)
Den 5 februari 2015 genomförs en utbildningsdag på Universitetet för
förtroendevalda och tjänstemän från Örebro kommun.
c)
Ordföranden informerar från träff med arbetsmarknadsminister Ylva
Johansson i Örebro. Företrädare för samtliga kommuner i Västmanlands och
Örebro län hade inbjudits för att prata om hur ungdomsarbetslösheten kan
minskas.
Förvaltningschefen
a)
Intensivt arbete har pågått med budget och årsberättelse.
b)
Förvaltningschefen och avdelningschefen på Språk och framtid ska delta i
konferensen "European social service" den 6-8 juli i Lissabon.
c)
Förvaltningschefen informerar från träff med Arbetsförmedlingen.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 21 Inkomna skrivelser
Ärendenummer: Vux 17/2015
Ärendebeskrivning
1. Skolverket, statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom kommunal
vuxenutbildning på gymnasial nivå 2015. Vux 12/2015.
2. Miljökontoret, beslut om placering i riskklass och årlig kontrolltid för
café Rådhuset, Rådhuset 5, Drottninggatan 9 i Örebro kommun. Vux
407/2015.
3. Miljökontoret, kontrollrapport café Matlådan, Argongatan 37, Örebro.
Vux 408/2015.
4. Miljökontoret, kontrollrapport café Rådhuset, Drottninggatan 9, Örebro,
Vux 406/2014.
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5. Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 17 december 2014, § 392,
nämndreglementen för Örebro kommun mandatperioden 2015-2018. Vux
1/2015.
6. Arbetsmarknadsstatistik december 2014. Vux 37/2015.
7. Anmälan av diarieförda ärenden. Vux 401/2014 – 436/2014, 1/2015 –
34/2015.
8. Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens samverkansgrupp,
protokoll 27 november 2014, 14 januari 2015 och 28 januari 2015.
9. Minnesanteckningar från presidiesammanträde den 22 januari 2015.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Inkomna skrivelser läggs till handlingarna.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.

§ 22 Anmälan av delegationsbeslut
Ärendenummer: Vux 16/2015
Ärendebeskrivning
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen anmäler beslut som
under tiden 13 januari - 3 februari 2015 fattats med stöd av delegation från
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
Förslag till beslut
Förvaltningens förslag till Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
- Anmälan läggs till handlingarna.
Nämndens behandling
1.2
Beslut om eller avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till
enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband
med utlämnande till enskild.
Vux 21/2015
Förvaltningschefen
Redovisning av antal beslut fattade på delegation inom Försörjningsstöd.
Beslutsperiod december 2014. Vux 38/2015.
Beslut
Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar i enlighet med
förvaltningens förslag.
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Rättvisare Örebro – en trygg och glad, rättvis stad!
Utveckla Örebro
Örebro är en kommun med vackra miljöer som många vill bo i. Samtidigt är Örebro delat där
människors förutsättningar till inflytande, egen försörjning och möjligheter att påverka sitt liv
ser väldigt olika ut.
Vänsterpartiet vill se en kommun med minskade klyftor, fördjupad demokrati och ett
solidariskt och jämlikt samhällsliv. Vi vill att Örebro ska vara en kommun som går framåt och
där människors engagemang, kreativitet och kunskap tas tillvara och uppmuntras. Där kan vi
tillsammans skapa nya möjligheter, för oss själva och för andra. Vi gör det genom att satsa
rejält på välfärden.
Vänsterpartiet i Örebro vill ha en välfärd att lita på där skattemedel går till det de är avsedda
för, där omtanken om varandra styr och inte girighet. Vi vill ha en välfärd utan privat
vinstintresse.
För att möta de utmaningar som finns och nå våra mål vill vi arbeta utifrån följande
strategiska utvecklingsområden.

Örebro ska vara:
En jämställd kommun med minskade klyftor och ett rättvist liv
En växande kommun med nya jobb, hållbar utveckling och attraktionskraft
En demokratisk kommun med inflytande, delaktighet och aktiva medborgare

När vi fattar beslut om våra gemensamma skattepengar ska vi alltid ställa oss tre
huvudfrågor:
Minskar beslutet klyftorna och ökar det kvinnors och mäns, flickors och pojkars möjligheter?
Skapar beslutet nya arbeten, hållbar utveckling och attraktionskraft?
Hur har vi arbetat med inflytande och delaktighet?
Dessa tre perspektiv hänger starkt ihop och det ena inte är möjligt utan det andra.
Särskilt viktigt är att beslutet ökar jämställdheten mellan kvinnor och män och att det finns
långsiktighet i alla satsningar.

Rättvisare Örebro
- en trygg och glad, rättvis stad

1

Styrmodell

<,$,2-+

!"##$%&'()*+(),(-*
.*)/*#(011*-23*14'56*("##$%&*&#'5*

!"#$%"&&'()%*+
#,-$./')+.&01%23+
=%3/%)7,$./+
24(++
;%5)4.&,-7$2#3:')-++
)%%+3"%%5,$%+&,5+
>:&+24(+-04.)&%/&+

90/+/38)%)-*+
(:&&8/3+
;%5)4.&,-7+24(+
/%%3/.%,2-$.3/1%+

6-1&0%/-')*+
')&/.%,7()%+24(+
/.%,5/+
#)'8237/3)+

?2##;-1;&&#".%,7)$+;@@'3/7+A+B5)373,@/-')++
#:&+%,&&+5)3.$/#()%)3-/++
!"#$%&'(%
)*+,#-.-+-/)0102%

3-/)*#+*)%&'(%04506*)7%
10-*)0.%&'(%*8-*)0.%9*):+.5(*-*)%

Rättvisare Örebro
- en trygg och glad, rättvis stad

2

Strategiska utvecklingsområden
1. Jämställdhet, minskade klyftor och ett rättvist liv
2. Nya arbeten, hållbar utveckling och attraktionskraft
3. Inflytande, delaktighet och aktiva medborgare
Politiska mål Vuxenutbildning och Arbetsmarknadsnämnden
•

Barnfattigdomen ska utrotas.

•

Arbetslösheten ska minska. Arbetslösa tjejer och killar ska erbjudas vägledning,
utbildning, traineeplats eller jobb från första dagen av arbetslöshet.

•

Örebro ska se till att funktionsnedsatta kommer ut på arbetsmarknaden genom att
bland annat erbjuda dem anställningar i kommunen.

•

Feriejobb åt alla ungdomar minst en gång i årskurs 9 till och med andra året på
gymnasiet.

•

Unga med funktionsnedsättning ska få extra stöd att få feriejobb och erfarenhet från
arbetslivet.

•

Nolltolerans mot mäns våld mot kvinnor. Alla medarbetare som möter människor ska
ha kunskap om det strukturella våldet och vilken hjälp som finns att få.  

•

Kommunens politikområden ska alla genomsyras av jämställdhetsintegrerad
budgetprocess. All statistik för rapportering och beslut ska vara könsuppdelad.   

•

Småföretagare ska få stöd och hjälp, kvinnligt företagande samt generationsväxling
inom näringslivet ska uppmuntras.   

•

Fler arbetstillfällen i våra bostadsområden. Flytta ut kommunala bolag i de stora
bostadsområdena för att skapa liv och arbeten.   

•

Anställ fler teckenspråkiga och döva i kommunen.

•

Krav på socialt ansvar vid upphandlingar så att människor utanför arbetsmarknaden
kan få jobb exempelvis vid nybyggnation av bostadsområden.   

•

Kommunalt traineeprogram för unga tjejer och killar.   

•

Starta en arbetsmarknadsutbildning med syfte till arbete inom omsorgen.

•

Starta ett miljöjobbcentrum i samarbete med föreningsliv, näringsliv och universitetet
för fler jobb inom miljöteknik.

Rättvisare Örebro
- en trygg och glad, rättvis stad

3

Jämställdhet, minskade klyftor och ett rättvist liv
Klyftorna måste minska i Örebro. Alla, oavsett bakgrund och kön, ska ha möjlighet att växa
och utvecklas på lika villkor. Alla barn ska ha rätt till en bra start i livet och alla människor ska
känna sig trygga i att ta nya språng i livet och att ha framtidstro. Det är det som är välfärd.
Vi behöver ta krafttag för att ge alla barn samma förutsättningar för utveckling, utbildning och
drömmar om framtiden. Barnfattigdomen är mer än fem gånger så hög bland barn med
utländsk bakgrund som bland barn med svensk bakgrund. Vi har ett ansvar att stoppa och
vända den trenden. När föräldrarna saknar inkomst påverkar det barnen och arbetet med att
minska barnfattigdomen i Örebro är en av de allra viktigaste utmaningarna i Örebro 2015.
Män är generellt överrepresenterade i fråga om trygga arbetsvillkor, god arbetsmiljö och gott
löneläge. Därför måste resurserna omfördelas till förmån för jämställdhet och mångfald.
Stora kvinnodominerade yrkesgrupper, är felavlönade i förhållande till de utbildningskrav, det
ansvar, den belastning och den kompetens som krävs i yrket. Det är viktigt för en ökad
jämställdhet att höja lönenivån inom kvinnodominerade yrken.
Vi vill öka mångfalden i Örebro kommun genom att under kommande år anställa en större
andel örebroare med utländsk bakgrund, så att andelen motsvarar Örebros befolkning i sin
helhet. I många av kommunens verksamheter möter man människor med olika bakgrund och
med olika språk. Det ska därför ses som en merit för anställda att vara flerspråkiga,
teckenspråkiga och ha erfarenheter från olika kulturer. Det ökar till exempel möjligheten för
barn och unga att få stöd på sitt hemspråk och för äldre att få vård och service av människor
som känner till deras sammanhang.

Nya arbeten, hållbar utveckling och attraktionskraft
Vi vill skapa möjligheter till utveckling i Örebro och då måste vi våga tänka nytt och
annorlunda. Det är så arbetstillfällena skapas och det är så vi kan utveckla vår kommun på
ett hållbart sätt. Att många människor i Örebro saknar ett arbete är ett resursslöseri som
ingen har råd med. Vi vill att alla möjliga resurser samlas för att stärka företagen och för att
stimulera innovation och utveckling så att nya jobb skapas. Samtidigt behöver vi medvetet
arbeta för att bryta den strukturella arbetslösheten. Det är också ett nödvändigt steg för att
göra slut på barnfattigdomen i Örebro. Sommarjobb är viktiga för att stärka unga tjejers och
killars ställning på arbetsmarknaden. Alla tjejer och killar i årskurs 9 samt första och andra
året på gymnasiet ska vara garanterade sysselsättning och lön under en del av sommaren.
Vi vill använda våra kommunala bolag som politiska instrument för att skapa arbetstillfällen
och utveckling i hela Örebro. Vänsterpartiet vill bland annat ha ett tydligt bostadspolitiskt
program för att skapa socialt hållbara boendemiljöer där alla får plats. I våra stora
bostadsområden ska det finnas anställda som jobbar för områdesutveckling och trygghet på
samma sätt som när det fanns områdesvärdar.
Genom att exempelvis bygga fler energisnåla bostäder, hyresbostäder för unga och för
studenter skapas jobb samtidigt som de ungas boendesituation blir bättre och Örebro blir en
attraktivare stad att flytta till. Det är dags att se våra kommunala bolag som en resurs för
välfärdsutveckling.
Personalen som arbetar i våra verksamheter är den viktigaste resursen för att få en bra
kvalitet i välfärden. Trygg personal gör ett bra arbete. Därför vill vi att andelen timanställda
ska minska till förmån för tillsvidareanställningar. Vi vill återinföra heltidsarbete som norm i
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Örebro kommun så att alla kommunanställda har heltid som rättighet och deltid som frivillig
möjlighet. Detta ska inte lösas med schemaläggning med så kallade delade turer, utan de
delade turerna inom äldreomsorgen ska bort. Med rätt till heltid utjämnas en del av de
orättvisa ekonomiska och sociala skillnaderna i mäns och kvinnors livsvillkor i Örebro. Vi vill
att alla nya tjänster utlyses som heltidstjänster. För att kunna genomföra de
omorganiseringar som heltidstjänster kräver vill vi ha en nära dialog mellan facken,
medarbetare och chefer för att hitta sätt som gör alla nöjda. Bemanningen i verksamheterna
ska ökas genom att medel överförs från timvikarier och övertidsuttag till ordinarie verksamhet
och tillsvidareanställningar. Med fler händer, fötter och hjärtan ger det en bättre kvalitet i
välfärden för Örebros medborgare och omsorgen om våra barn och äldre blir bättre.
Dessutom blir kommunen en mer attraktiv arbetsplats.
Örebro kommun ska också vara en arbetsgivare som uppmuntrar och utvecklar kunskap och
erfarenheter. Det innebär bland annat satsningar på strategisk kompetensutveckling, bättre
arbetsmiljö och principer för en jämlik fördelning av arbetskläder och arbetsmaterial. Genom
arbete med ökat resultatansvar långt ute i verksamheterna och självstyrande grupper kan
personalens engagemang och kreativitet tas till vara och verksamheten förbättras för alla
Örebros barn, unga och vuxna.
Örebro ska kännetecknas av ett brett och spännande nöjes- och kulturliv som människor vill
vara en del av. Medborgarna ska alltid veta vad som händer i Örebro. Företag och nya idéer
ska kunna etablera sig och växa, i synnerhet idéer inom miljö, klimat och hållbar utveckling,
och människor ska kunna utbilda sig. Då ökar möjligheterna för företagen att lättare och
snabbare hitta rätt kompetenser, och det ger medborgarna en bredare och mer spännande
arbetsmarknad.

Inflytande, delaktighet och aktiva medborgare
Demokrati innebär att vi alla har samma rättigheter och samma ansvar. Att det är på dig och
mig det beror, att våra röster väger lika tungt. Klyftor i samhället som innebär marginalisering
och passivitet är demokratins största utmaningar. I dag upplever inte alla att deras påverkan
och medverkan är viktig, men vi tror att lösningen på Örebros utmaningar kommer om fler är
med och påverkar utvecklingen. Vi tror att vi tillsammans kan lösa problem som individer inte
klarar på egen hand.
Boende i centrum, i villaområden, på landsbygden och i de stora hyresområdena i Örebro
ska ha samma chans att få sin röst hörd.
Vi vill ha en stad med aktiva medborgare vars idéer, kunskap och kreativitet används för
utveckling. Människor som bor i Örebro måste, oavsett bakgrund, kön och vana, kunna delta
i utvecklingen av vår stad och de verksamheter som vi gemensamt har ansvar för. Därför är
det viktigt att arbeta med att skapa förutsättningar, metoder, beslutsprocesser och
förhållningssätt som möjliggör inflytande och som lockar till delaktighet. Vi behöver bli bättre
på att se utsatta gruppers särskilda livsvillkor. En aktiv dialog ska föras med exempelvis
RFSL och andra organisationer för att Örebro kommun ska vara Sveriges mest HBTQvänliga kommun.
Örebro behöver många arenor för barns och ungdomars inflytande, kulturutövande och
fritidsverksamhet. Ungdomar måste i större utsträckning få vara med och bestämma. I
medborgarnas Örebro ska alla större beslut skickas på breda remisser till invånarna. Vi vill
att Örebro kommuns webbplats utvecklas till ett levande, demokratiskt forum och vi vill att
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kommunala verksamheter utvecklas så att personal och medborgare får maximalt inflytande
över verksamheten. Så skapar vi världens bästa Örebro!

Rättvisare Örebro
- en trygg och glad, rättvis stad

6

Budget 2015
Vänsterpartiets
reformutrymme
(besparingar)

Drift  

Engångs-‐  
summa   Investering  

Minskat  överskottsmål  

24 000

    

Halvera  köttkonsumtionen  
Vård  på  hemmaplan  
Vårdnadsbidraget  
Externa  konsultkostnader  
Örebrokompaniet  
Örebro  flygplats  
Administration  timvik  
Science  park  
KS  oförutsett  
Omstruktureringsmedel    

1  000  
1  000  
7  000  
5  000  
3  200  
12  600  
5  000  
3  300  
4  000  
2  000  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

LOV  (neutrala  enheten  
  +  omställning)  
Örebroporten  avkastn  6%  
Omprövn  KLK  
Omprövn  Samhällsbyggnad  
Öppnande  av  gator  
  
SUMMA  

80  800  

31  000  
    
    
    
    
31  000  

Omprövningar  
(besparingar)  
Omprövning  SB  
Omprövning  SVF  
Omprövning  Bou  
Omprövning  KLK  
omprövning  Vuxam  
Fackling  Samverkan    
TOTALT  

S,  C,  Kd  
7  900  
8  000  
8  600  
2  800  
5  600  
1  000  
33  900  

V  
10  000  
0  
0  
3  800  
5  600  
1  000  
20  400  

Utdelning  från  bolagen  
Örebro  bostäder,  omsorgsf:  
Öbo  kommersiella  lokaler  
Örebroporten:  

S,  C,  Kd  
20  000  
10  000  
30  000  

V  
0  
10  000  
34  600  
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1  000  
2  100  

7

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
9  000  
9  000  

Utöver kommunledningens budget gör Vänsterpartiet satsningar på
80 miljoner kronor. Vi finansierar alla satsningar genom
omprioriteringar.
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Utveckla och effektivisera kommunens ekonomi
– för en god välfärd och för jämställdhet

Omfördelning av medel för satsningar på jobb och välfärd
Det är viktigt att ta ansvar för Örebro kommun och en ekonomi som är välgrundad. För att
kunna planera långsiktigt och kunna skapa en hållbar tillväxt så krävs en sund ekonomi, att vi
investerar i välfärden och att årets resultat används till välfärdssatsningar. Ett litet överskott
behövs för att stå rustad inför framtiden, men att lägga pengar på kistbotten samtidigt som
verksamheterna går med underskott är inte hållbart. Bra finanser är en förutsättning för en
bra välfärd och resurserna ska fördelas rättvist. Vänsterpartiet vill ha lägre överskottsmål än
idag. För att bredda skatteunderlaget är målet att få fler människor i arbete.

v Minska överskottsmålet.

Ökad jämställdhet
För Vänsterpartiet är jämställdhet inte förhandlingsbart och ska inte kunna vägas mot andra
politiska mål eller väljas bort med hänvisning till exempelvis bristande resurser. Kommunen
ska alltid vara vägledande i jämställdhetsarbetet. Det gäller både i fördelning av resurser och
utformning av kommunens verksamheter och service.
Det har påbörjats ett gott arbete i kommunen utifrån strategin Jämställdhetsintegrering och
verktyget Gender budgeting/Jämställdhetsintegrerad budgetprocess. Vänsterpartiet föreslår
att genderbudgetarbete blir obligatoriskt inom samtliga verksamhetsområden och
politikområden och att det genomförs regelbundet återkommande jämställdhetsrevisioner av
kommunens arbete.
v Låt allt budgetarbete genomsyras av en jämställdhetsintegrerad budgetprocess.
v Inför regelbundet och återkommande jämställdhetsrevisioner.
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Ett Örebro för alla
Barnens och ungdomarnas kunskap och utvecklingsmöjligheter är en nyckel till framgång för
samhället. Vi vill hellre lägga resurser på bättre kvalitet och större flexibilitet i förskolan än på
ett dyrt vårdnadsbidrag som ökar segregation och ojämställdhet. Genom satsningar på bland
annat läxhjälp och studiehjälp vill vi ge alla barn och unga oavsett bakgrund möjlighet att
utvecklas i skolan och i samhället.
Alla örebroare ska kunna leva ett tryggt liv på äldre dagar. Denna trygghet skapas bäst om vi
satsar på den kommunala omsorgen och stänger ute girighet och vinstintressen från
omvårdnaden om våra äldre.
Ett bra klimat är avgörande för oss alla. Det ska vara lätt att leva miljövänligt i Örebro. Det
måste vara lätt att ta cykeln eller att resa med kollektivtrafik, det ska vara lätt med
sopsortering och med energibesparingar. Alla behöver också få utvecklas och njuta av en
bra fritid. Det är därför viktigt att både nybörjare och erfarna får plats i Örebros kultur- och
idrottsliv. Samtidigt ska det finnas möjligheter till friskvård på egen hand, oavsett vilka
ekonomiska förutsättningar man har.
Örebro ska vara en öppen, internationell och tillgänglig stad där alla människor känner sig
fria och trygga. Hemlösheten ska bekämpas aktivt med socialt arbete och bostadsbyggande.
Vägen från försörjningsstöd till arbete går ofta genom utbildning. Bra arbetsförhållanden och
idrott främjar god hälsa, men också självkänsla. Trygga hemförhållanden och förebyggande
social verksamhet påverkar hur vi lyckas skapa en bra skola för alla barn. Det är också viktigt
att den information som kommunen ger medborgarna finns tillgänglig på fler och lättare
språk.
Vi stakar ut en riktning för Örebro som tar avstånd från privatiseringar och nedskärningar och
istället leder mot en framtid där vår demokratiska rätt till medbestämmande är målet. Vi vill
använda Örebros tillgångar till att investera i personal, jämställdhet, rättvisa, demokrati,
tillgänglighet och miljö.
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Minskad barnfattigdom
Att klyftorna ökar i samhället och att familjer hamnar i ett långtidsberoende av
försörjningsstöd är förödande. Det handlar bland annat om familjer med barn som lever med
väldigt knappa ekonomiska resurser. Det påverkar barnens möjligheter att ta del av hela vårt
samhälle, deras möjligheter att växa upp med framtidstro och deras möjligheter för en god
framtid. En av de bakomliggande faktorerna till barnfattigdom är långtidsarbetslöshet och
socialt utanförskap. Arbete ger både en stärkt social samvaro och en starkare ekonomi.
Arbete åt alla är det bästa botemedlet mot barnfattigdom.
Vänsterpartiet samverkade under 2013 med flera andra partier i kommunen för att få till
stånd en plan för att halvera barnfattigdomen. Detta arbete kommer vi fortsätta vara
pådrivande i. Planen innehåller bland annat olika satsningar för att få ut människor i
sysselsättning, men också åtgärder som att se till att det inte förekommer några avgifter över
huvud taget för barnen i våra skolor, inte ens för utrustning vid friluftsdagar. Vänsterpartiet
har utöver planen även andra och kraftigare satsningar, som återkommer i vår budget.
v Infria samtliga löften i Handlingsplanen för barn i ekonomiskt utsatta hushåll.
v Se särskilt till att inga avgifter eller dolda kostnader förekommer i barnomsorg eller
skola.

Utveckla kommunens antirasistiska arbete
Vänsterpartiet välkomnar naturligtvis Örebro kommuns jämställdhets- och
antidiskrimineringsplan som sedan ett par år fungerar som riktlinjer för kommunen i sin
arbetsgivarroll. Den saknar dock ambitioner och konkreta exempel på sätt att förebygga
rasism och diskriminering utanför kommunens egna arbetsplatser. Den enda mätbara
indikator som nämns är antalet anställda med utländsk bakgrund i kommunen. Planen
sträcker sig dessutom bara till 2015 och behöver därefter revideras och förstärkas.
Vänsterpartiet efterlyser också en strategi för hur kommunen tänker följa upp det
antirasistiska arbetet i bemötandet av medborgarna. Örebro kommun behöver en
antidiskrimineringsplan som säkerställer att alla medborgare behandlas lika i alla kontakter
med kommunen. Dessutom krävs det att alla verksamheter får utbildning och verktyg för att
bedriva ett aktivt arbete mot rasism.
Vänsterpartiet vill säkerställa en hög kompetens inom kommunen genom att kontinuerligt
genomföra en utbildning i antidiskriminering för alla ledare och chefer inom de kommunala
verksamheterna. Vi vill också att den upplevda diskrimineringen bland medborgare som
kommer i kontakt med kommunala verksamheter ska utvärderas och mätas kontinuerligt
genom enkäter och brukarundersökningar. På det sättet kan vi synliggöra och åtgärda
rasistiska strukturer inom kommunen och förebygga diskriminering.
v Ge kommunledningskontoret i uppdrag att utarbeta en antirasistisk utbildning som
alla enheter som har kontakt med medborgarna ska ta del av.
v Utarbeta ett underlag för en enkät som samtliga kommunala verksamheter ska
använda sig av för att kartlägga den upplevda diskrimineringen i kommunen med
målet att denna ska minska årligen.
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Örebro ska vara en HBTQ-vänlig kommun
Alla homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) har rätt att leva öppet och bli
respekterade för den de är. Tyvärr är det inte så idag. Ett arbete i rätt riktning har inletts,
genom att kommunen antagit en HBT-plan men Vänsterpartiet vill att arbetet i framtiden även
ska rikta sig till personer som identifierar sig som queer-personer. Alla personer, oavsett
sexuell läggning, könsuttryck och könsidentitet, ska känna sig väl bemötta inom kommunala
verksamheter. Vi vill att Örebro kommun erbjuder utbildning till all stödjande personal särskilt på det sociala området, exempelvis kuratorer, socialsekreterare med flera - i korrekt
bemötande av HBTQ-personer.
Homo- och transfobin behöver motverkas i tidig ålder och där måste kommunen kliva in
med ansvaret redan i barnomsorg och grundskola. För att förbättra HBTQ-ungdomars och så
kallade regnbågsbarns (barn i icke heteronormativa familjer) situation krävs det information
och utbildning. Vänsterpartiet anser att ett HBTQ-perspektiv ska integreras i all skol- och
förskoleverksamhet.
Det är viktigt att Centrum mot våld i nära relation också ger våldsutsatta kvinnor och män i
samkönade relationer rätt till skydd och hjälp.
v HBT-planen och dess utbildningar ska följas och förverkligas.
v HBT-planens arbete ska i framtiden rikta sig även till queerpersoner.

Bli bättre på att hantera våld i nära relationer
Våld i nära relationer drabbar utsatta barn, vuxna och närstående på olika sätt. Anställda i
vår gemensamma välfärd möter människor i alla skeden i livet och har därmed unika
möjligheter för att förebygga, upptäcka och finnas till som ett första stöd för personer som har
drabbats av våld – direkt eller indirekt. Genom att lära sig identifiera signaler, få kännedom
om stödfunktioner och bygga upp samtalsverktyg kan våld förebyggas och stoppas tidigare.
Vänsterpartiet ser också ett stort behov av att kommunen har en sammanhållen plan, eller
ett program för hur vi ska jobba med våld i nära relationer. Mäns våld mot kvinnor är ett
allvarligt samhällsproblem. Den plan som senast antogs politiskt är så gammal (2006) att den
inte är relevant längre. Ännu värre är att åtgärder som nämns i planen ännu inte vidtagits.
v Revidera planen ”Mäns våld mot kvinnor och barn” från 2006.
v Ge kommunens personal, främst inom vård, omsorg och skola/fritidsverksamhet,
utbildning om våld i nära relationer.

Rättvisare Örebro
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Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
Att minska klyftorna i samhället och att fördela resurser efter behov är grundläggande för att
utjämna skillnaderna i barns uppväxtvillkor. Kommunens arbete med att bekämpa
barnfattigdomen är ambitiöst och Vänsterpartiet är en aktiv part i att förverkliga kommunens
ambitioner.
Vårt mål är arbete åt alla. Arbete är grunden för personlig frihet, delaktighet i samhällslivet
och självständighet. Vi måste satsa på klimat- och miljöjobb, småföretagare och på att få fler
unga i arbete för att Örebro ska växa. Med fler i arbete ökar rättvisan.
Vänsterpartiet strävar efter att ungdomar redan första arbetslösa dagen ska komma ut i
arbete, utbildning eller praktik. Vi menar att det är bättre att betala för arbete än för
arbetslöshet. Vi vill att alla tjejer och killar i årskurs 9 samt första och andra året på
gymnasiet ska vara garanterade sysselsättning under sommaren minst en gång.
Funktionsnedsatta ska prioriteras.
Människor med olika bakgrund och erfarenhet är en tillgång i arbetslivet. De
ungdomssatsningar som Örebro kommun har startat har hittills gett goda resultat, men vi kan
göra mycket mer. Vi vill öka mångfalden i Örebro kommun genom att under kommande år
anställa en större andel kvinnor och män med rötter i andra delar av världen – minst så att
andelen motsvarar andelen i befolkningen. Detta förbättrar kvaliteten i den kommunala
verksamheten, eftersom det exempelvis ökar möjligheten för barn och unga att få stöd på sitt
hemspråk och för äldre att få en trygg vård och omsorg. Vi vill också se fler teckenspråkiga
och döva som anställda i kommunen.

Vänsterpartiet avsätter 7,2 miljoner kronor för satsningar inom
Vuxenutbildning och arbetsmarknadsnämnden.

Förstärkning  
                    Drift  
2015  
Vuxam
Stöd  för  småföretagare  
                            250          
    
Fler  feriejobb  
                      1  000          
    
Trainee  i  kommunal  regi  
                      1  000                         4  000          
Arbete  första  dagen  
                      1  500          
    
Omsorgsutbildning  
              2  000          
Jobb  för  funktionsnedsatta                           3  500          
    
SUMMA  
                      7  250                         6  000          
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Småföretagare, kvinnors företagande och generationsväxling
De små företagen är viktiga för Sveriges ekonomi och för sysselsättningen. Många
småföretagare har startat sina rörelser för att de har spetskompetens inom sitt område, men
många har också startat sitt företag för att de diskrimineras på arbetsmarknaden och inte blir
anställda. De startar sina egna företag för att kunna försörja sig.
Småföretagen är också en viktig del i att hålla landsbygden och de små bostadsorterna
utanför staden levande.
Frisörer, pizzabagare, skomakare, lantbrukare, hälsoföretagare och kioskägare är några
exempel på branschfolk som ofta tvingats starta eget för att skapa sig ett jobb. Men oavsett
anledningen till att en småföretagare startar sin egen rörelse behövs stöttning. Kommunen
kan ställa upp med en service för småföretagare gällande reglementen, formalia och
skattelagstiftning. Det ska också gå att få denna hjälp på andra språk än svenska. På det
sättet skulle det öka långsiktigheten i företagandet och tryggheten på arbetsmarknaden för
den som väljer att starta eget.
Vi behöver satsa på de små företagen för att de skapar arbetstillfällen inte bara åt
ensamföretagaren som startar upp. Ofta växer företagen och blir större och anställer fler.
Under de närmaste åren kommer en stor andel av svenska företagare att pensioneras. Det
är viktigt att satsa på unga och utrikesfödda som vill bli egenföretagare och det finns många
positiva effekter med att ta över ett redan befintligt företag. Det kan ske genom ett projekt
som sammanför blivande företagare med företagare som söker efterträdare för att gynna
generationsväxling.
Vi vet att kvinnor generellt har det tuffare att ta sig ut i näringslivet som företagare. Det kan
yttra sig på många olika sätt, därför måste vi stötta och uppmuntra kvinnligt företagande. Det
kan handla om nätverk för kvinnor, men också om rådgivning och stöd.
v Uppmuntra kvinnligt företagande med nätverkande och stöd.
v Ge stöd och råd om lagstiftning mm till småföretagare.
v Gynna generationsväxling och sammanför blivande företagare med företagare som
behöver efterträdare.

Fler arbetstillfällen i våra bostadsområden
Vår stad är en delad stad där betyg, löner och levnadsstandard skiljer sig starkt åt bara man
färdas några kilometer mellan bostadsområdena. I Örebro växer många av våra barn upp i
områden som är starkt segregerade. Adolfsberg är ett sådant område. Vivalla är ett annat.
Att bygga kontor och verksamheter i våra bostadsområden skapar inte bara arbetstillfällen
utan också liv, rörelse, trygghet och framtidstro. Om en större arbetsplats etableras i ett
bostadsområde, som exempelvis Vivalla, Varberga eller Brickebacken finns stora chanser att
det för med sig att fler arbetstillfällen skapas på restauranger, i butiker samt för olika
småföretagare i närområdet. Det visar också viljan att satsa på området.
Vänsterpartiet vill att kommunen använder sina bolag och förlägger deras huvudkontor och
verksamheter i stadsdelarna utanför stadskärnan.
v Placera Öbo:s huvudkontor i Vivalla.
v Undersök vilka andra bolag som kan flytta ut i bostadsområdena.

Rättvisare Örebro
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Feriejobb för egen inkomst och arbetslivserfarenhet
Genom att tidigt få komma ut i arbetslivet förbättras chanserna att få en försörjning som
vuxen. Eftersom arbetslösheten i dag är hög minskar tillgången till de vanliga sommarjobben.
Med kommunala feriejobb kan vi se till att denna generation av unga kan ta sina första steg
ut på arbetsmarknaden. Det ger också en liten inkomst under sommaren vilket många
ungdomar har ett behov av i dag. En särskild garanti ska även ordnas för ungdomar med
olika funktionsnedsättningar.
v Erbjud feriejobb minst en gång åt alla i årskurs nio samt första och andra året på
gymnasiet.
v Inför en garanti på feriejobb samtliga tre år för ungdomar med olika
funktionsnedsättningar.

Trainee i kommunal regi
Traineeprogrammet är ett utvecklingsprogram för unga och en del av en satsning för att få
fler tjejer och killar att vilja arbeta i kommunen. Det är ett sätt att visa att kommunen är en
attraktiv arbetsgivare. Att komma som trainee är ett bra sätt att få en bild av vad man arbetar
med i kommunen. Rekryteringsbehovet är stort när det gäller exempelvis
vårdbiträden/undersköterskor och yrkeslärare – men också när det gäller andra
yrkesgrupper.
v Skapa ett traineeprogram för unga tjejer och killar inom kommunens verksamheter.

Arbete första dagen
Att skapa möjligheter och en ljusare framtidsbild för dagens unga generation är en nyckel för
att klara framtidens utmaningar. Vi vill att ungdomar ska få stöd för att komma vidare från
första dagen av arbetslöshet. Ungdomar är inte en homogen grupp och alla drabbas inte på
samma sätt eller lika hårt av arbetslöshet. Särskilt svårt är det för unga tjejer och killar utan
slutbetyg från gymnasiet och för unga med funktionsnedsättning. Ett viktigt arbete för
kommunen är att undersöka vilka kunskaper som är eftertraktade på arbetsmarknaden och
underlätta för ungdomar att läsa specialinriktade utbildningar kopplat till det arbete som det
finns behov av. På så sätt kan ungdomar som idag missgynnas på arbetsmarknaden istället
bli efterfrågad kompetens.
v Stötta alla tjejer och killar att komma vidare i jobb, praktik eller utbildning redan första
arbetslösa dagen.
v Satsa på specialinriktade utbildningar med syfte att hjälpa ungdomar att bredda
kunskaper som är användbara i arbetslivet.
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Anställ teckenspråkig kompetens
Vänsterpartiet välkomnade att handlingsplanen för Europas teckenspråkshuvudstad äntligen
blev klar, trots att det tog tre år. Nu har planen 2013-14 löpt ut och nu krävs en rejäl
utvärdering och ett framåtsyftande arbete i hur Örebro ska gå vidare med frågor rörande
teckenspråk och den procentuellt stora befolkningen teckenspråkiga Örebroare. En person
som själv har svenskt teckenspråk som modersmål har både den kulturella och den språkliga
kompetens som krävs för att säkerställa att handlingsplanen efterlevts. Denna person, som
med fördel kan vara döv, kan också vara en nyckelperson i det framåtsyftande arbetet som
ska göras ihop med de olika intresseorganisationerna och de teckenspråkiga medborgarna.
Örebro som Europas teckenspråkshuvudstad bör också visa att det går att anställa döva
personer i kommunens verksamheter.
v Utvärdera handlingsplanen Europas teckenspråkshuvudstad.
v Anställ teckenspråkiga och döva personer i kommunen.

Trainee vid upphandling
Vi föreslår nya riktlinjer som ställer högre krav på företagens sociala ansvar vid kommunens
och de kommunala bolagens upphandlingar. Det ska ställas särskilda villkor utifrån social
hänsyn vid upphandling av vissa tjänster och entreprenader och unga örebroare ska få
möjlighet till trainee-anställning. Kommunen ska vara delaktig som stöd vid rekrytering,
erbjuda trainees handledning och ge företag möjlighet att visa upp goda exempel på arbete
med socialt ansvarstagande för en hållbar utveckling.
Unga tjejer och killar mellan 18-24 år som saknar arbete och fullföljda gymnasiestudier ska
erbjudas trainee-anställning i de upphandlande företagen. Örebro kommun har påbörjat ett
sådant arbete vilket vi se positivt på. Unga killar och tjejer får arbetslivserfarenhet och
yrkeskunskap i en trygg anställningsform samt möjlighet till fortsatt sysselsättning samtidigt
som kommunen och bolagen tar sitt samhälleliga ansvar.
v Ställ högre krav på upphandlade företag att ta sitt sociala ansvar och anställa
trainees.

Fler män i omsorgen
Ungdomsarbetslösheten i Örebro län är högre än snittet för riket. Majoriteten av de unga som
står utanför arbetslivet är män. Parallellt med denna fördelning råder en kraftig
underrepresentation av män i barn och äldreomsorg samt omsorgen om funktionsnedsatta.
En jämnare fördelning mellan män och kvinnor ökar på sikt jämställdheten inom yrket och
erfarenheter från andra kommuner visar även att det gynnar löneutvecklingen. Kommunen
ska se över inom vilket område som behovet är störst att starta en
arbetsmarknadsutbildning.
Utbildningen bör i första hand riktas till män men ska givetvis också vara tillgänglig för
kvinnor.
Kommunen ska samverka med Arbetsförmedlingen och facken för att anordna en
arbetsmarknadsutbildning på 1 år. I ett första skede ska 20 platser ordnas.
v Starta en arbetsmarknadsutbildning för fler händer, fötter och hjärtan i omsorgen.
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Skapa jobb för funktionsnedsatta
Örebro kommun måste bli bättre på att ta vara på alla resurser som finns i kommunen.
Personer som inte har hundraprocentig arbetsförmåga har viktiga erfarenheter och
kompetens som kommunen måste lära sig att dra nytta av. Vänsterpartiet vill att människor
med olika funktionsvariationer ska kunna söka anställningar i Örebro kommun men det är
också viktigt att vi skapar särskilda arbetsplatser i kommunen för att få in nya grupper i
arbetslivet. Vi vill satsa 3,7 miljoner kronor och med hjälp av lönebidrag anställa nya
medarbetare med olika funktionsnedsättning. Det ger viktig arbetslivserfarenhet för de
anställda och en kvalitetshöjning i de verksamheter där de anställs.
v Skapa ett 20-tal arbeten till personer med olika former av funktionsnedsättning.

Forskning för jobb och miljö
Örebro kommun måste arbeta för ökad kunskap i miljöfrågor och med att förändra attityder.
Det handlar om att alla måste göra sitt och ta ett eget ansvar om vi ska kunna minska vår
klimatpåverkan. Klimat och miljöomställning är inte bara en nationell fråga. Det är av lika stor
vikt med lokal omställning. Örebro ska vara en föregångskommun i miljöfrågor. Vi ska
investera i våra barn och framtiden idag. Miljöomställning minskar inte bara utsläppen och
förbättrar miljön, det leder också till arbetstillfällen. Ett miljöjobbcentrum ska startas i
samverkan med näringsliv, universitet och föreningar för att utveckla miljöforskning och
skapa gröna jobb.
v Starta ett miljöjobbscentrum i samverkan med näringsliv, universitet och föreningar.
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Vänsterpartiets budget 2015
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