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Brobyggarna skapar

länkar mellan familj och
skola för ökad elevnärvaro.

Änglandaskolan blir
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en märkesbyggnad för
Södra Ladugårdsängen.

Mats Rosenberg om betydelsen
av naturområden och parker.

100 kronor fördelas
i kommunens verksamheter.
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Budget. Läs hur

Detta händer under våren på
Kulturskolan i Örebro.
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ÖREBRO BYGG
BÄST TILLSAMM
Nya skolor, aktivare äldre och ungas
psykiska ohälsa. Det är några av de stora
satsningarna i kommunens budget 2018.
INBLICK. Vilka är de viktigaste
prioriteringarna för Örebro
kommun under 2018?

människor till ett mer aktivt liv så att de
kan hålla sig friska så länge som möjligt.

– Den största nysatsningen läggs på
skolan. 156 miljoner mer jämfört med
förra året. Bland annat handlar det om
att elevhälsan ska utvecklas. Vi ska till
exempel ge stöd till elever som inte
mår bra psykiskt. Ju bättre man mår,
desto bättre kan man prestera i skolan.

Hur viktigt är det att kommunen
drivs på ett effektivt sätt?

En röd tråd i kommunens satsningar är att förebygga. Varför?

– Om något går sönder måste det
lagas. Men om man är varsam behövs
det inte. Har man den attityden även
till människor, både äldre och unga,

”I Örebro får man bra saker
för sina skattepengar.”
då behövs mindre insatser i framtiden.
Att hjälpa unga människor som har fallit
in i dåligt beteende blir väldigt dyrt – att
arbeta förebyggande, till exempel med
fler fältassistenter, blir billigare. Det är bra
för samhället, men framför allt innebär
det en vinst för den enskilde. För äldre
ska vi införa ett nytt, rehabiliterande
arbetssätt som handlar om att hjälpa

– Man måste hela tiden se över vad
vi lägger pengar på. Gustav Möller, en
gammal socialdemokratisk politiker,
sade att varje förslösad skattekrona är
en stöld från folket. Det ska vara ordning och reda i välfärden. Människor
ska inte behöva betala för saker som
inte ger Örebro nytta. I Örebro ska
man få bra saker för sina skattepengar.
Vilka är kommunens största
utmaningar 2018?

– En handlar om ekonomin. På lång
sikt är det positivt med stor inflyttning,
men på kort sikt är det ekonomiskt
utmanande. En annan viktig sak är att
alla örebroare ska känna sig trygga i
sina bostadsområden. Under 2018
kommer vi att teckna ytterligare medborgarlöften tillsammans med polisen
för att öka tryggheten. Vi måste också
bli duktigare på att göra nya svenskar
redo för arbetsmarknaden. Här finns
mycket att göra. Det är därför vi bland
annat satsar på Campus Risbergska,
med 3 000 platser för vuxenutbildning.

20 miljoner till bredbandsutbyggnad

Sveriges bästa logistikläge

70 procent av alla hushåll och företag i kommunen,
även i glesbygd, ska under 2018 kunna erbjudas en
överföringshastighet på minst 100 Mbit/s. 2020 ökar målet till 90 procent.

Tidskriften Intelligent Logistik har utsett Örebro tillsammans med
Göteborg till Sveriges bästa logistikläge. Örebroregionen har stärkts
genom flera stora nyetableringar samt en växande logistikkompetens.

RÖSTER FRÅN

POLITIKER

Vad tycker du är viktigast att satsa på 2018?

ER VI
ANS

Murad Atin (V)

– Jämställdhet
och äldreomsorg.
Omsorgen ska
vara trygg och det
ska bli bättre. Vi
vill minska klyftorna
i Örebro och höja de lägsta lönerna.Mäns
sexuella, fysiska och psykiska våld ska
stoppas genom olika åtgärder.

Vad innebär det att Örebro
växer så snabbt? Nyss fick
Örebro sin 150 000:e invånare.

– Det är positivt att vi får många
nya invånare. Det innebär mer skatteintäkter. Vi är kanske bäst i landet på att
bygga bostäder, vi har ett universitet som
lockar till sig duktiga människor, vi har
ett attraktivt näringslivsklimat. Att fler
flyttar hit innebär också fler skolbarn.
Därför fortsätter vi att bygga skolor.
Under 2018 invigs två nya skolor,
Änglandaskolan och Tybblelundsskolan.
Dessutom fattas beslut om ytterligare
ny- och utbyggnad av skolan.

Lennart
Bondeson (KD)
Kommunalråd

– Vi vill att
Örebro ska vara en
medmänsklig kommun där ingen hålls
tillbaka och ingen lämnas efter. Ett gott
liv ska präglas av god omsorg för äldre,
goda uppväxtvillkor för barnen och en
trygg vardag för alla. Livskraftiga föreningar och växande företag, tillsammans
med bästa kommunala service, skapar
en hållbar kommun.

Hur behåller man samhörigörigheten mellan människorr i
d?
en snabbt växande stad?

– Örebro ligger mellan
storstäderna och är en
kommun där vi får leva
på egna meriter. Därför
är samarbetsanda en
nyckelfaktor. Det är en
anda som har blivit starkare med åren. Vi har
också ett starkt föreningsliv. Örebro bygger vi bäst
tillsammans. Den andan
fortsätter, oavsett vem
som vinner valet.

Kommunstyrelsens ordförande
e

– I vår budget
föreslår vi en stor
satsning på skolan
och hemtjänsten
för att motverka
de senaste årens nedskärningar. Vi vill
också satsa på stärkt trygghet i våra
skolor och på våra gator, bland annat
genom utbyggd kameraövervakning.

– Vi vill satsa
förebyggande mot
kriminalitet och
social utslagning.
Biltrafiken ska minska till förmån för
grönare stadsmiljö och säkrare trafikmiljö
för barn. Vi tror på ett öppet samhälle
och jämställdhet måste genomsyra allt
kommunen gör.

Karolina
Wallström (L)
Kommunalråd

– Liberala ramar
för Örebro kommun prioriterar
framtidens största
utmaning, att klara välfärden, skola och
omsorg. Allt annat får utrymme om
ytterligare resurser finns. Örebro kommuns organisation ska effektiviseras
i paritet med samhället i övrigt.

Per-Åke
Sörman (C)

– Fler ska få mer
makt över sina
egna liv. Funktionsvariationer
ska inte vara hinder
för jobb, och du ska kunna bestämma
själv över ditt liv även på ålderns höst.
Jag vill också fortsätta jobba för en
attraktiv landsbygd och en realistisk
miljöpolitik som bygger på att det ska
vara lätt att göra rätt.

Anders Åhrlin (M)

Foto: Samuel Unéus

Kenneth Nilsson (s),

Daniel
Edström (SD)

Sara Richert,
Niclas Persson
(MP)

– Vi behöver få bukt med de sjunkande skolresultaten, stöket
i skolan och otryggheten i äldreomsorgen. Örebroarna ska
kunna lita på att kommunen ger dem en värdig omsorg på
ålderns höst, och att barnen får en trygg och lärorik skolgång.

150 000 örebroare

50/50-projektet

Örebro växer och allt fler vill flytta hit..
I december 2017 passerade kommunen
n
milstolpen 150 000 invånare. Grattis!

Kommunen har tagit beslut om att åtgärda eftersatt underhåll vad gäller ventilation, vatten och el på grundskolor. Under perioden 2018–2021 renoveras sju
skolor. Återstående skolor med stora renoveringsbehov renoveras 2022–2025.
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SATSNING

RIDNING
för alla
Ridning är mer än en sport. För många
på Karlslunds fältridklubb är det en
förutsättning för att få livet att fungera.

N
Sofia Domander hoppas att kommunens
satsning ska ge fler möjlighet att rida.

är Sofia Domander, 26 år, sitter till
häst, är det inte många som slår henne.
Hon har ridit i 20 år och har vunnit
SM-silver i dressyr, en sport som kräver
att ryttaren har total kontroll på sin
häst. Men Sofia har en allvarlig funktionsnedsättning, en ledsjukdom som
gör att de flesta större leder är defekta.
När hon inte rider tar hon sig fram
med rullstol och är beroende av en assistent i vardagen.
– Som träningsform är ridning det
enda som fungerar för mig. Ridning
fungerar som sjukgymnastik, jag stretchar lederna och bygger styrka. Som
femåring hade jag svår skolios och var
väldigt sned. Ridningen gjorde att jag
blev mycket starkare i ryggen och bålen.

Sofia Domander har egen häst och
tränar fem dagar i veckan. Hon säger
att den psykiska effekten av ridningen
är minst lika stor som den fysiska.
– Att vara nära ett djur, med allt
vad det ger betyder lika mycket. Med
en häst kommer man ut i annan terräng
än med rullstol, det är en friare känsla.
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Kommunen
satsar på
nytt ridhus

Karlslunds
ridskola, som
drivs av Örebro
fältridklubb, ska
få ett nytt ridhus.
Under 2018 anslår kommunen
11 miljoner kronor
i budgeten till det
nya ridhuset
samt upprustning av ett stall
för att göra
miljön bättre för
både människor
och djur.

Sofia vill gärna lyfta fram sin ridklubb, som har en av Sveriges största
handikappsektioner.
– Karlslund är otroligt bra. Det
finns väldigt mycket verksamhet för
funktionshindrade här. Det finns
mycket erfarenhet och välutbildad och
kunnig personal.
Hon är glad över att kommunen inför

nästa år har avsatt pengar till ett nytt
ridhus i Karlslund.
– Jag hoppas att det kan ge fler möjlighet att rida. För det är en fantastisk
träningsform. Av ågon anledning har
ridsporten ofta åsidosatts ekonomiskt.
Det har funnits pengar till ishallar och
gräsplaner, men ridsporten har haft
tuffare att få pengar. Kanske för att det
ses som en tjejsport? Men ridning är
faktiskt Sveriges sjätte största sport,
alla sorters människor rider och jag
tycker att man börjar märka en förändring.
Mycket av verksamheten i ridklubben bärs av frivilligarbete, men klubben
samarbetar också med Region Örebro

• Ridning är Sveriges näst
största ungdomsidrott?
• Ridsporten har högst andel
aktiva kvinnor av alla idrottsförbund – 90 procent?
• Örebro fältridklubb i
Karlslund är en av Sveriges
största? Här rider runt
800 ryttare per vecka.
• Karlslund har en av Sveriges
största verksamheter för ryttare
med funktionsnedsättning?

Foton: Anders Storm

Visste
du att ...
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”När hon sitter på hästen
är hon en annan person,
hon är stark och glad.”
och barn- och ungdomshabiliteringen.
Varje vecka rider 45 personer med
olika funktionshinder här.
Ponnyn Paddy får 11-åriga Andra att
må bättre, och hjälper henne att träna
upp balans och muskler.

Pappa Vassi hjälper till med träningen.

Klockan 14:00 på fredagar är det

ridlektion för en grupp barn och ungdomar med funktionshinder. Barnen
och deras föräldrar kommer en stund
innan. Ute i stallet hjälper föräldrarna
till att göra i ordning hästarna. Vassi,
Andras pappa, sadlar på ponnyn
Paddy. Andra, 11 år, står vid spiltan
och tittar på. Hon lutar sig mot väggen, för hennes balanssinne är inte så
bra och hon kan inte stå själv. Andra
är liten, blek, tunn och lite sned i ryggen
och ser blyg ut. När hon en stund senare
sitter på hästryggen inne i ridhuset är
förvandlingen ntotal.
Hur känns det? undrar Karin Lorin,
fysioterapeut vid Barn- och ungdomshabiliteringen.
”Bra!” ropar Andra, och sträcker
båda händerna i luften. Hon sitter
rakt och lätt i sadeln med fin hållning,
så där som de bästa ryttarna brukar
sitta. Fast hon inte kan se längre än ett
par meter, verkar hon helt trygg. Hon
ser stark och glad ut, och hon skrattar.
Första varven leds barnens hästar

runt av förälder eller assistent. Sedan
börjar träningen. Det är muskelstretchning och balansträning samtidigt, armar som sträcks uppåt, framåt
och åt sidorna, händer på tårna och
klappa på hästen åt olika håll. Andra
sträcker sig så långt att det känns helt
otroligt att hon inte ramlar av. Sedan
är det dags att rida själv. Andra följer
instruktionerna perfekt.
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Varför är
ridning så bra,
Karin Lorin,
fysioterapeut?

– Studier har
visat att ridning
påverkar balans
och motorik.
Barn med cerebral pares har
ofta muskelspänningar och
ridning gör att
de minskar.
– Därför kan
fysioterapeuten
skriva ut remiss
för ridning.
Vi prioriterar barn
med motoriska
funktionsnedsättningar som
inte kan träna på
annat sätt. På
Karlslund har
lärarna extra
utbildning om
funktionsnedsättning.

”… Och så volt tillbaka igen …
och halt! Vilken fin halt du gjorde,
Andra”, säger Karin. ”Du orkar mer
och mer för varje gång!”
Vassi, Andras pappa, skjutsar henne
till ridhuset varje vecka. Det tar en
timme i varje riktning, men de missar
aldrig ridlektionen med hästen Paddy.
På tre säsonger har Vassi fått se sin
flicka göra stora framsteg.
– Från början kunde hon nästan
inte göra någonting. Nu sitter hon bra
med fin balans på hästen. För henne
är det jättebra. Inte bara fysiskt, hon
mår bra av att komma hit till ridklubben,
det sociala. Du ser ju hur glad hon är.
Andra har problem med synen och

ser bara silhuetter. Hon har också problem med musklerna, koordinationen,
finmotoriken och balansen. För att
inte bli sämre och förlora rörlighet är
det viktigt att hon tränar. Men att dag
ut och dag in motivera ett barn är
inte alltid så lätt.
– Men det här är något hon längtar
efter. Det här är inte ett måste, det är
något hon vill. Paddy får henne att må
bättre. Ibland är vi ute i skogen också,
när det är fint väder.
Vassi, som kom med sin familj från
Rumänien till Sverige för fyra år sedan,
är glad över att det finns möjlighet för
Andra att rida.
– Det är så bra och fint här. Det är
jättebra att de satsar på det här. När
Andra sitter på hästen är hon en annan
person, hon är stark och glad. Och om
hon är lycklig, är jag lycklig.
Text: Sofia Hillborg • Foto: Anders Storm

INTEGRATION

Hur bryter man generationer
av utanförskap för romer?
Brobyggarna i Baronbackarna
börjar med att se till att alla
barn kommer till skolan.
Många romska barn får inte så mycket hjälp hemma med läxorna.
Därför erbjuder Brobyggarna läxhjälp på romani.

BROBYGGARNA
BRYTER TUNGT HISTORISKT ARV
lelsen varit låg för romska barn i
Örebros skolor. Nu har kommunen
anställt sex personer med romsk bakgrund för att fungera som brobyggare mellan skolan och hemmen.
– Först och främst måste vi öka
elevernas närvaro, för är de inte här
kan vi inte hjälpa dem att uppnå målen i skolan, säger Peter Karlehagen,
projektledare för Brobyggarna.
Beki Dimitrijeviĉ är en av de
romska brobyggarna. På kort tid har
han och hans kollegor lyckats få förtroende hos föräldrarna och som en
effekt har barnens närvaro i
skolan ökat.
– Nu kommer eleverna
oftast i tid.
Och om de är
sjuka ringer föräldrarna och meddelar, säger Beki
Dimitrijeviĉ.
– I början var
det jättesvårt. De
trodde att jag
var en spion

som skulle omhänderta barnen. Men
nu tycker de att det är jättebra att vi
finns och att de kan få saker förklarade för sig på sitt eget språk, säger
Beki Dimitrijeviĉ.
Istället för att maila eller skicka
brev ringer Beki upp för att informera. Något som uppskattas mycket
av föräldrarna.
– Nu ringer de och frågar om allt
möjligt. Inte bara om skolan, utan
även om blanketter de inte förstår
och så vidare.
Det finns många olika romska

kulturer, var och en med olika traditioner och språkdialekter. Finska
romer har sina sedvänjor, balkanska
romer sina. Det som förenar är det
deprimerande faktum att i princip
alla har historiskt mycket dåliga erfarenheter av myndigheter.
– Romer har alltid stått utanför
samhället. När en kollega fick jobb
som brobyggare, då ringde hans farmor, men inte för att gratulera. Hon
ville varna honom för att berätta att
han är rom, för att hamna i register.
Det är lätt att dra på munnen åt
sådan misstänksamhet. Men romer

har diskriminerats i hundratals år.
Även i Sverige. Det är bara ett par år
sedan svenska polismyndigheter bötfälldes för olagliga register över romer.
Alla romska familjer har inte sociala

problem, betonar Beki. I Baronbackarna finns ett tiotal romska
barn. Beki arbetar bara med ungefär
hälften. Men det är ett faktum att
oproportionerligt många romska barn
har det svårt i skolan. Det hänger
ihop med ett tungt historiskt arv.
– Äldre generationer av romer
gick förr inte så mycket i skolan i
sina hemländer. Ofta fick de stryk av
lärarna, säger Beki Dimitrijeviĉ.
Många romska föräldrar är än i
dag analfabeter.
– Romer har inget skrivet språk,
så det är inte så konstigt.
Men föräldrarna vill att barnen
ska få det bättre än de själva har det.
När det erbjuds läxhjälp på romani
efter skolan ser föräldrarna därför till
att barnen kommer, berättar Beki
Dimitrijeviĉ.
– Det är en kick för barnen när de
märker att det går lika bra för dem
som för alla andra.

Brobyggarna

ingår i Örebro
kommuns sociala investeringar.
Statligt stöd har
gjort det möjligt
att anställa sex
personer med
romsk bakgrund
som brobyggare.
De har fått högskoleutbildning
på halvtid.

Foto: iStockphoto

Under många år har måluppfyl-

Efterfrågan

på de romska
brobyggarnas
specialkunskaper
om kultur och
språk är stor.
Brobyggarna
får ofta åka och
föreläsa för olika
myndigheter.

n:

to
Fo

”När en kollega fick jobb som brobyggare, då
ringde hans farmor. Men inte för att gratulera. Hon
ville varna honom för att berätta att han är rom.”
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SKOLA

Örebro kommun ska vara en
av de 25 bästa skolkommunerna i
landet 2025. Det är målsättningen för Skolutveckling tillsammans
– Topp 25 2025. Den pedagogiska verksamheten och omsorgen i

Bild: Origo Arkitekter

Topp 25 2025
förskolan ska stärkas, fler elever
ska nå kunskapsmålen och skolresultaten ska bli bättre. Som
resultat av det ska också behörigheten till gymnasieskolan öka
och fler fullfölja gymnasiet.

Ytorna ska ge

olika pedagogiska möjligheter.
Det blir rum för
grupparbeten,
samtal och presentationer, men
även mindre rum
för elever som vill
arbeta enskilt. På
varje våning finns
ett ”torg” för skapande. Dessutom
finns lokaler för
slöjd och teknik.

Foto: Anders Storm

FRAMTIDENS SKOLA
”Det känns fantastiskt att kommunen satsar på Änglandaskolan.
Det andas framtidstro”, säger Gustaf Brandell, rektor.
– En gång i tiden var skolorna de

finaste byggnaderna i stan. Den synen
på kunskap, hur viktig den var, präglade skolan. Därför känns det så härligt
med den här satsningen, säger Gustaf
Brandell, rektor på Navets skola.
Om drygt ett halvår kommer han
och kollegan Annika Billinger att
vara rektorer på den nybyggda
Änglandaskolan på Södra Ladugårdsängen.
Bild: Origo Arkitekter

Änglandaskolan står

Änglandaskolan ska bli en märkes-
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Annika Billinger och Gustaf Brandell
blir rektorer för nya Änglandaskolan.
Foto: Anders Storm

Skolgården ska inbjuda till rörelse och utformas av en landskapsarkitekt. En
idrottshall blir klar vid årsskiftet 2018/19. I nära anslutning till skolan ligger
parken Hagen, Sörbyskogen, Grönpepparparken och Grönpepparens IP.

– Vi tror inte på korridorer. Vi vet
att det inte brukar hända så mycket
bra saker där, säger Gustaf Brandell.
I stället öppnar byggnaden upp
sig mot en enorm gemensam trapphall. Trots att skolan blir stor, är den
planerad för småskalighet. Varje våning
får ”hemvister”, trygghetsskapande
ytor som 75 elever och deras lärare
delar på för olika sorters lärande;
presentationer, skapande, enskild
koncentration och grupprum.
– Tanken är att lokalerna ska stödja
lärande utifrån elevernas behov. Alla
elever kan till exempel inte koncentrera sig på bästa sätt i en stor grupp.
Därför ska lokalerna vara så flexibla
som möjligt, säger Annika Billinger.

Men framtidens skola handlar inte

bara om arkitektur. Hon poängterar att
det också handlar om ny pedagogik.
– Eftersom ytorna är öppnare och
man ser varandra mer i aktion, blir
det lättare för både lärare och elever
att lära av varandra. Det är ett annat
samhälle i dag och vi både arbetar
och lär oss på andra sätt.

Eftersom byggnaden är så öppen
läggs särskild vikt vid ljudmiljön.

Bild: Origo Arkitekter

byggnad för området och får ett
spännande utseende. Den blir fyra
våningar hög och har inte många räta
vinklar. Arkitekten Åsa Machado har
inspirerats av områdets förflutna
som flygfält och därför dyker den
trekantiga vingformen upp lite här
och där. Allra mest spännande är
skolan inuti. Här finns till exempel
inte en enda korridor.
Det beror delvis på att rektorerna
har fått vara med och påverka utformningen av skolan.

klar till höstterminen 2018.
F-6-skolan ska
rymma 525
elever. På bottenplan finns en
yta för kultur/
fritid. De första
åren flyttar
Eklundaskolans
elever tillfälligt
in här.

Miljötänkande

präglar den nya
skolan som klassas som miljöbyggnad silver.
Både skolan och
idrottshallen får
solceller på taket.
Ett gemensamt
batterilager
säkrar energiförsörjningen även
i händelse av
elavbrott.

HALLÅ DÄR,
Niclas Molinder

Kommunens fältassistenter har uppdraget att uppmärksamma när ungdomar börjar röra sig i riskmiljöer.
– Alla ungdomar kan få problem.

Det är något som kan hända alla familjer, oavsett bakgrund. Då ska man
inte vara rädd att söka hjälp, säger
Jessica Åslund.
Hon är en av kommunens tio fältassistenter som arbetar förebyggande
för att förhindra att ungdomar råkar
illa ut och i förlängningen fastnar i
sociala problem.
– Vi arbetar uppsökande, vi är ute
på skolor på dagarna och på kvällarna
dyker vi upp i miljöer där det inte
finns några andra vuxna.
Fältassistenternas uppdrag är

Alla fältassistenter är utbildade
kuratorer. Jessica och en annan av
kollegorna är dessutom teckenspråkskunniga för att även kunna nå hörselskadade och döva ungdomar.
– Ibland är människor rädda för
att ta kontakt med socialtjänsten.
Men vi kan slussa vidare till olika
typer av hjälp och stöd som man kan
få som förälder och ungdom. Som
förälder ska man inte vara rädd för
att be om hjälp, för det handlar ju
om det viktigaste som finns – ens
barn. Om man upptäcker problemen tidigt, innan det har hunnit gå
för långt, är det lättare att hjälpa till.

Vad tycker du om Örebro kommun
ur ett företagarperspektiv?
– Den senaste tiden har det
skett en drastisk förändring i kommunens och regionens inställning
gentemot nya startup-företag.
Man förstår att det är viktigt. Hela
näringslivskontoret är mycket
öppnare för nya idéer och tankar.
En bra sak med Örebro kommun är
också att kommunen inte försöker
göra allt själv, utan lämnar åt företagen att själva ta initiativ. Jag hoppas
att vi med de initiativ vi tar kan ta
position som startup-hub i Sverige.

Stöd till unga

Är du som förälder eller ungdom orolig över
något, kontakta
fältassisten på
019 - 21 45 80.
Telefonrådgivning
för föräldrar,
ring Föräldratelefonen på
019 - 21 36 00.
Här kan du få
anonym rådgivning av erfarna
socialarbetare.
Läs mer på
orebro.se

”Som förälder ska
man inte vara rädd
för att be om hjälp.”
Jessica Åslund

entreprenör

Vad vill ni med Creative House?
– Vi vill skapa ett nätverk där
alla samverkar och vet vad vi gör i
Örebro. Förr var det mycket fokus
på storföretag i Örebro, men nu har
vi fått en ny era av startups. Många
vågar ta steget att starta eget. En
skillnad från storstadsregionerna är
att man inte skryter om vad man gör,
men det finns många bra företag.

Foto: Samuel Unéus

att lära känna ungdomarna, och uppmärksamma och agera om de börjar
röra sig i riskmiljöer.
– De flesta brukar uppskatta om
man kommer ihåg vad de heter. Det gör
det också lättare att säga: ”Jag blir orolig
över att du är här för jag vet att du bara
är 14 år. Jag vill ringa dina föräldrar”.

Jessica Åslund, fältassistent/kurator. I bakgrunden fältassistenterna Kajsa Levahn (th) och Emma Kitzing (tv).

På tå för företagen
Det ska vara smidigt att etablera sitt företag i
Örebro, säger Åza Zastell, tillförordnad näringslivsdirektör.
– Genom företagslotsen kan vi hjälpa företag att
lätt få kontakt med de myndigheter de behöver kring
tillstånd, miljöfrågor och stadsbyggnad. Kommunen
är också motorn i Business Region Örebro, BRO.
I BRO samlas företag i olika branscher, som
logistik, livsmedel, verkstad och IT. Man repre-

Foto: Knut Koivisto

NÄRINGSLIV

UNGA

DE VET VAR
DINA BARN ÄR

senterar även tio andra kommuner i regionen.
– Det gäller att vi blir bättre på att ta reda
på vilka behov företagen har och arbetar mer
proaktivt för att attrahera nya företag utifrån.
För att lyfta gemensamma frågor finns också
ett tillväxtråd i Örebro där deltagare från näringslivet träffas kontinuerligt.
– Det gör att vi kan hålla koll på vad näringslivet efterfrågar.

Creative House samarbetar
med Örebro kommun och
Länsstyrelsen?
– Vi vill få hit storbolag och
matcha dem med lokala entreprenörer för att få fler uppdrag till Örebro.
Vi börjar med IT-branschen eftersom
vi känner väldigt mycket folk inom IT.
I april kommer vi att ha en matchmakingträff för IT-företag, Create IT.
Hur kommer det sig att du bor i
Örebro istället för tex London?
– Örebro är en fantastiskt trevlig
stad att bo i. Allt man behöver
finns här. Och vart man än ska tar
det bara tio minuter med cykeln.

Niclas Molinder är medgrundare

av Auddly, en global IT-tjänst som
hjälper musikskapare att hålla
koll på sina rättigheter. Han ligger
också bakom Creative House, en
startup- och företagshub i Örebro.
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KARTA

PÅ GÅNG I ÖREBRO
Citypassagen
Platser

12

52

20. Ny kontorsbyggnad vid
Centralstationen. Pågår.

1. Naturum/Oset,
byggstart 2019.
2. Kulturkvarteret, byggstart
2018. Stadsbibliotek och
kulturskola.
3. Småbåtshamnen. Pågår.
Ny mack, ny brygga,
muddring mm.
4. Glanshammars torg.
Ombyggnad och
upprustning klar 2018.
5. Fisktorget, ombyggnad och
upprustning klar 2020.
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Förskolor
6. Norrby, klart 2020. Förskola i
bottenvåningen av bostadshus,
10 avdelningar.
7. Mejeriet, klart ht 2018. Förskola
i bottenvåningen av bostadshus,
4 avdelningar.
8. Rosta, klart 2018, 5 avdelningar.
9. Södra Ladugårdsängen, klart
ht 2018. Förskola i botten på
bostadshus, 6 avdelningar.
10. Anpassning av byggnad vid Vivallaskolan till förskola, klart ht 2018.
11. Återuppbyggnad av förskolan
Kastanjegården i Vivalla,
klart ht 2018.
12. Återuppbyggnad av Lillåns förskola,
klart vt 2019, 5 avdelningar.
13. Utökning av förskolan Sagogården
i Vivalla, klart ht 2019, 4 avdelningar.
14. Nya lokaler för förskolan Hopprepet
i Brickebacken, klart vt 2019,
5 avdelningar.
15. Nya förskolelokaler i Stora Mellösa,
klart ht 2019, 4 avdelningar.
16. Österplan klart vt 2020.
Förskola i botten på bostadshus,
4 avdelningar.
17. Nya förskolor i Mosås.
18. Nya lokaler för förskolan
Blåmesen i Oxhagen.
19. Nya lokaler för Eklunda förskola.

17 27
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43

29

19 50
58
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39

Järnväg
21. Södra station,
start ca 2025, utvecklad station, park
och kontor.

Illustration: Tove Engström

47

Bostäder
22. Sörbyängen, Tamarindvägen, start ca 2020. 600 nya bostäder, förskolor.
23. Bettorp, start ca 2020–2022. Bostäder, skola och verksamheter.
24. Mellringe-Heden, start 2019. Bostäder, skola och vattenlandskap,
i första etappen 350 bostäder.
25. CV-området, klart ca 2022–2035. Bostäder, kontor, lokaler för sjukhusoch universitetsverksamhet.
26. Norra Ormesta, start 2018. Ny stadsdel, bostäder, skolor.
27. Moholm (Marieberg), start 2025. Ny stadsdel, 1200 bostäder, skola.
28. Boglundsängen. Markanvisning pågår för bostäder och verksamhet.
29. Örnsro. Bostäder i å-nära miljö. Byggstart 2018.
30. Mark. Planering pågår för småhustomter.

22

Social välfärd

44

23

4

Naturområden
35. Björkön-planering pågår för
nytt naturreservat
36. Vivallakullen lekplats, konst,
utegym mm. Klart 2019.
37. Brickestigen och upprustning
av Saxons park, klart 2018.
38. Varbergaskogen runt –
upprustning av motionsspår
och lekytor. Klart 2019.

6
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40
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ENKÄT

Vatten & avlopp
44. Nya vatten- och avloppsledningar
mellan Örebro och Glanshammar.
Klart 2020.
45. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Östra Mark. Klart 2019.
46. Ny huvudvattenledning i västra
Örebro. Klart 2021.
47. Lyran, en ny vattenreservoar ska
ersätta Svampens funktion. Pågår.

35

Skolor
48. Tybblelund, klart våren 2018.
F-klass–åk 6, 525 platser.
49. Änglanda, pågår, klart 2018.
F-klass–åk 6, 525 platser.
50. Eklunda, klart 2020.
F-klass–åk 6, 575 platser.
51. Ny skola på tomten vid Rostaskolan. F-klass–åk 6, 350 platser.
52. Heden/Mellringe, F-klass–
åk 6, 350 platser.
53. Navets skola omvandlas till
skola för åk 7–9.
54. Nikolaiskolan anpassas till
skola för åk 7–9.
26 55. Samarbete med Specialskolemyndigheten kring ny
32
grundskola inklusive särskola.

Vad är bäst
med Örebro?
Foton: Samuel Unéus

31. Karlslund, nytt vård- och omsorgsboende. 68 lägenheter klara under 2018.
32. Norra Ormesta, gruppbostad.
Sex lägenheter klara under 2019.
33. Brandskydd och ombyggnation på
flera befintliga boenden (ej utsatt på kartan) .
34. Brickebacken, förstudie för
vård- och omsorgsboende pågår.

Ulrika Arrebo, 47,
Ekeby-Almby

– Det är en trevlig stad att bo i.
Känslan är att det är början till
en storstad fastän den är relativt liten. Jag tycker att man
känner sig bekväm i staden.

Diego Loyola, 19, Bettorp

– Det är nära till allt och man
känner de allra flesta i staden.
Staden är till och med fin på
vintern med pyntet och allt.

48

30 45

15

Omvandlingsområden
37

34
14

Ombyggnad
Trafik- & cykelleder
39. Karlsdalsallén, start 2018, klart 2020.
Stadsgata i Södra Ladugårdsängen.
40. Skebäcksbron, start 2018, klart 2019.
Bron breddas för bil, gång och cykel.
41. Huvudcykelstråk. Start 2018, klart
2019. På flera platser i staden.
42. Cykelservicestation på västra sidan
järnvägen, under 2018.
43. Gång- och cykelbana Borgmästaregatan, under 2018.

56. Österplan, start 2018.
Utveckling av stadsdel,
handel, förskola och park,
ca 1 000 bostäder.
57. Pappersbruket, start ca
2021. Utveckling av stadsdel, park, kontor, skola,
ca 1 000 bostäder.
58. Aspholmen/Nasta, start
ca 2020. Utveckling av
stadsdel, park, kontor och
bostäder.
59. Holmen, start ca 2022.
Utveckling av stadsdel,
park, verksamheter, kontor,
bostäder och gator.
60. Mejeriet, pågår, klart
2020. Utveckling av
område med butiker
och 500 bostäder.

Leif Holmgren, 64,
Brickebacken

– Staden bjuder på det mesta
jag behöver. Det är enkelt att ta
sig ut i naturen, vilket jag anser
är väldigt viktigt. Det är en av
anledningarna till att jag bor
kvar. Sport är något staden är
bra på, kul att det går bra på flera
fronter. Men fotbollen ligger mig
varmast om hjärtat.

Emma Rickfjord, 32, Öster

– Jag har tidigare bott i Stockholm, men tycker att detta är
en lagom stor stad. Det känns att
de investerar i staden och invånarna. Det är mycket evenemang
i staden och för barnen händer
det mycket på loven.
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ÄLDRE

Jaklin Coskun, undersköterska från
hemtjänsten, och Sara Forsling, arbetsterapeut, ingår i teamet som har vänt
Torbjörn Brinks tillvaro till det bättre.

INNAN
OLYCKAN
ÄR FRAMME
Varje år dör fler i fallolyckor än i trafikolyckor. Nu satsar Örebro kommun på
att förebygga fallolyckor – i stället för
att vänta tills katastrofen inträffar.

M

ånga tråkiga saker börjar med att

någon faller. Fallet har alltid en orsak
– yrsel, dålig balans eller besvärliga
mattkanter. Ofta blir konsekvensen en
lång, besvärlig period av återhämtning. Ibland hamnar den som har fallit
på sjukhus, ibland på äldreboende,
ibland tillstöter komplikationer och
ibland dör man. Ett lidande för individerna. Dyrt för samhället.
I ett nytt projekt, Rehabiliterande
team som får en fortsättning inom
förändringsarbetet Rehabiliterande
arbetssätt, samarbetar olika professioner för att förebygga att personer med
fallrisk råkar ut för fallolyckor. Torbjörn

”När tjejerna blev inkopplade
började det hända grejer. Och
jag märker ju att det fungerar.”
Torbjörn Brink, 73
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Fot
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Brink, 73 år, i Hovsta är en av dem.
Det första vi möts av hemma hos
Torbjörn är en hög, smal och mycket
brant trappa. Kanske hade Torbjörn riskerat att falla här om han inte fått stöd.
Han lever med diabetes och ett rutinbesök på vårdcentralen för ett tag sedan
slutade på sjukhuset. Han hade minnesförluster, balansstörningar och andra
problem. Dessutom har han ont i höften
och problem med att röra sig.
– De gjorde en utredning av hur
livet skulle fortsätta för mig och nu
kommer Jaklin från hemtjänsten fyra
gånger om dagen och sköter om mig.
Så om det inte vore för sjukdomen så
skulle jag ha det riktigt bra nu, skämtar Torbjörn.
Torbjörn får stöd av ett helt team

med olika kompetenser. Förutom Jaklin
Coskun från hemtjänstföretaget Trygg
Vardag, består gruppen av Maria
Jansson, sjukgymnast, Merete Paulsen,
sjuksköterska, och Sara Forsling, arbetsterapeut. Sjuksköterskan tittar på
hälsostatus, sjukdomsbild, nutrition
och läkemedel, så att inte undernäring
eller läkemedel orsakar yrsel. Arbetsterapeuten bedömer individens möj-

ligheter att utföra dagliga aktiviteter.
Sjukgymnasten utformar träningsprogram som ska stärka exempelvis muskler,
rörlighet, balans eller koordination.
Hemtjänsten ser till så att övningarna
utförs varje dag.
– Och så ser vi över om hemmiljön
behöver anpassningar, till exempel ett
handtag i duschen, säger Sara Forsling.
Vad tycker då den viktigaste
personen i projektet – Torbjörn?

– Jag tycker det är helt fantastiskt.
Förut fick jag tjata på vårdcentralen
för att få hjälp, men nu har jag helt
plötsligt folk som kommer hem till
mig och talar om vad jag ska göra. När
tjejerna blev inkopplade kände jag att
det började hända grejer. Det var
mycket värt. Och jag känner ju att
övningarna fungerar.
För Torbjörn har livskvaliteten ökat
sedan projektet sattes igång. Rörligheten och balansen har blivit bättre.
När det är dags för kaffe, hämtar han
bullfatet själv.
– En intensiv insats under en period
på det här sättet ger oss möjlighet att
lyfta individen. Det krävs mycket för att
en person ska kunna komma tillbaka

Snart byg
byggs Naturum Oset

5,4 miljoner till Varbergaskogen
en

Besökarna blir allt fler i Oset Rynningeviken.
2021 ska läne
länets första Naturum stå klar, en
ny byggnad tillägnad
til
åt naturen.

Varbergaskogen och parkerna omkring ska
ka rustas upp, och
ge mer plats för lek och motion. Projektet beräknas
äknas bli klart 2019.
Hälften av pengarna till projektet kommer från
ån Boverket.
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ANNONS

igen efter en olycka. Om vi fångar upp
riskerna innan kanske katastrofen aldrig
inträffar, säger Sara Forsling.
Under nästa år är det tänkt att arbetssättet ska börja införas i hela kommunen.
– I Örebro ser man vilket stort personligt lidande och vilka kostnader
som fallolyckor medför. Dessutom ökar
de i takt med att befolkningen blir
äldre. Det här projektet handlar om
att försöka förebygga en del av fallolyckorna, säger Merete Paulsen.
Om man lyckas kan det ge stora
besparingar.
– Man ska vara medveten om att fler
dör i fall varje år än i trafiken, säger
Merete Paulsen.
Text: Sofia Hillborg • Foto: Samuel Unéus

Torbjörn Brink säger att han tycker att
han har fått livet tillbaka. Nu kan han
till exempel åka och träffa vänner igen.

Stärka och
förebygga en
grundtanke
framöver

Mer självständighet och
delaktighet för
den enskilde,
det vill Örebro
kommun jobba
för. Just nu tar
man fram förslag på hur
man ska kunna
göra det ännu
mer än i dag.
Det handlar om
att jobba mer
tvärprofessionellt i team för
att stötta äldre
och funktionshindrade i att
nå sina egna
mål. Grundtanken i hela stödet ska vara att
stärka det friska
tillsammans
med den enskilde. Det kallas
rehabiliterande
arbetssätt.

Huskurage – våga bry dig
Våld inom familjen inträffar oftast bakom stängda dörrar. Kommunala ÖBO vill uppmuntra sina hyresgäster att våga ringa på om
man är orolig för att en granne far illa. obo.se/vagabrydig

FRITID

Gröna

DRÖMMAR
Snart går kommunekologen Mats Rosenberg
i pension. Han har hunnit med att städa
upp Örebros bakgård och återställa oskattbara
naturområden för framtida generationer.

D

en gamla goda tiden var inte så

god. I alla fall enligt Mats Rosenberg,
kommunekologen som har förvandlat
så många naturområden i Örebros närhet till gröna lungor.
Han hämtar en bild och visar.
– Titta här, det här gjorde vi med
vår sjö.
På fotografiet ser jag en miljö där
dagens gröna, vattennära utflyktsmål
Oset Rynningeviken helt enkelt inte
går att känna igen. Området ser mest
ut som en soptipp. Det ligger skräp
överallt, oljefat, bildelar.
– I nästan hundra år ansågs det här
vara värdelös mark. Det fick växa igen
och blev en avskrädesplats. Vi vände
vår egen sjö ryggen.
Men naturälskaren Mats Rosen-

berg såg något ingen annan såg.
Under sina vandringar i området satte
han sig ofta ner med kaffetermosen
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och funderade på hur det skulle bli
om man öppnade upp lite här och där
ner mot vattnet, om det skulle vara
möjligt att återställa naturen.
Mats Rosenberg och hans medhjälpare började med att röja sly och återskapa vattenkontakten, bara för att ge
en försmak av vad som skulle kunna
göras i området.
– Vi började med en vision. Vi
sökte pengar och tog oss kvadratmeter
för kvadratmeter genom landskapet,
säger Mats Rosenberg och pekar ner
mot vattenlinjen.
Plötsligt blir vi avbrutna. Det är två
tjejer som undrar:
”Ursäkta! Är det du som är Mats?
Nu blir jag nästan lite starstruck.”
Pauline Claise och Tova Lindqvist
pluggar hållbar samhällsutveckling på
Stockholms universitet och är här på
studiebesök. De ber om en selfie med
Mats Rosenberg. Avbrottet säger en

Kommunekolog Mats
Rosenberg

har sedan
1980-talet återställt en mängd
naturområden
runt Örebro och
gjort dem
tillgänliga för
allmänheten.

Under svältåren på 1800-talet
sänktes Hjälmaren för att
skapa mer odlingsmark. Oset
Rynningeviken blev vattensjukt.
Under 100 år användes det i
tur och ordning som militärt
övningsområde, oljehamn och
soptipp. På 1990-talet köpte
kommunen det av Fortifikationsverket. I dag är Oset
Rynningeviken ett av Örebros
främsta besöksmål med
600 000 besökare årligen.
Jättearbetet att omvandla det
700 hektar stora området har
kostat blygsamma 1,5 miljoner
kronor årligen under femton år.
Under projektets gång har en
mängd människor fått in sin första fot på arbetsmarknaden här.

Foton: Anders Storm

Fakta
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”Där oljehamnen låg ville vi skapa en
vattenpark. Målet var att barnen skulle
få se mandelblom, kattfot och blå viol.”

Värt en resa. Där Naturens Hus
står fanns tidigare en risig barack
där MC-gäng höll till.

del om hur känd och respekterad Mats
Rosenberg är i dag i miljökretsar. Han
och hans medhjälpare har inte bara
återställt naturomåden, de har skapat
helt ny natur.
– Här, där oljehamnen låg ville vi
skapa en vattenpark med vattenspeglar,
blommor och fjärilar. Målet var att
barnen skulle få se mandelblom, kattfot
och blå viol.
Men hur gör man det på ett ställe
där det bara finns asfalt? Mats Rosenberg utgick från vilken typ av jord som
behövdes för att få blommorna att trivas.
Gullvivor vill ha kalk, blåklockor mager
mosand, kabbeleka fuktig mulljord.
För att få blomfröer slåttrade man
ängarna i Garphyttans nationalpark och
tog hit höet.
– Naturen är väldigt generös. Om
vi skapar en blomsteräng så kommer
det rätt vad det är några fjärilar och
lägger fjärilsägg. Naturen fyller på.
Samma sak för fåglar. Man kan få väldigt snabba resultat.
När Mats Rosenberg har skapat sin

Studenterna Pauline Claise och Tova
Lindqvist tar en selfie med sin idol.
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nya natur, har han utgått mycket från vad
en särskild art, människan, tycker om.
– Vi tycker om mjuka linjer och
former, och vill gärna följa vindlande
stigar. Människan tycker om vatten
och blommande landskap.
För Mats Rosenberg var det viktigt
att det nya naturområdet skulle vara
tillgängligt för alla. Därför löper stigar
och träspångar genom området som
både passar den som promenerar med
barnvagn och den som tar sig fram
med rullstol. Det finns toaletter, grillplatser och en fin restaurang.
– Man ska inte behöva ha gummistövlar och fjällrävenjacka för att njuta
av naturen.
Stigarna och spångarna skyddar

Fler spännande
naturprojekt:

Ekopark Kilsbergen, ett område
med gårdar som
bevaras för att
visa hur livet
tedde sig förr.
Här finns också
flera naturreservat.
Hjälmarlandskapet, ett nyligen
påbörjat projekt
som ska göra
Björkön tillgänglig
för örebroarna.

Appen Naturkartan Visste du

att du kan ladda
ner den bästa
guiden till
naturen i Örebro
kommun direkt
till din smartphone? Här
finns information
om naturupplevelser, leder,
spår och badplatser. Appen
är gratis och
finns på AppStore och
Google
Play-store.

också känslig miljö från yttre påverkan.
Salamandrar och grodor trivs i våtmarkerna, bara några meter från träbron
där tusentals människor går varje vecka.
– På det här sättet stör vi inte varandra. Nästan inga människor går in
i ”djungeln”. Det gör att djuren är
väldigt trygga.
I skogen längs Hjälmarens strand
kan man få höra näktergalar och på sommarnätterna kan man se bävrar. Oset
Rynningeviken är i dag ett av Örebros
populäraste besöksmål. 600 000 kommer hit varje år. Ändå har det inte
kostat kommunen några stora pengar.
– Under 20 år har vi omvandlat
ungefär 700 hektar. Totalt har det kostat ungefär 1,5 miljoner kronor per år.
1,5 miljoner är ungefär vad tre rondeller
kostar. Våra stora naturområden är ett
fantastiskt komplement till våra små
och stora parker i själva staden. Vårt
mål med grönstrukturen i Örebro är
att alla, var de än bor, ska ha nära till
gröna oaser för avkoppling, lek och
rekreation.
En helt vanlig gråmulen måndag

möter vi förvånansvärt många människor, både unga och äldre. Fotografen
som dokumenterar det hela, bidrar
med ett stycke branschkunskap.
– Det här kan vara Örebros mest
romantiska plats. Jag har fotat massor
med brudpar här ute. Många hade sin
första träff här.
Inte illa för en före detta soptipp.
Mats Rosenberg ser glad, men inte
särskilt förvånad ut. Han har ju planerat det här området för att så många
arter som möjligt ska trivas. Även
människan.
På väg tillbaka till bilen möter vi en
barnvagn till.
Text: Sofia Hillborg • Foto: Anders Storm
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Vi bygger för din och Örebros framtid

Vad är din
berättelse?
Har du också något viktigt
att berätta? Vi kan hjälpa dig
att nå ut med ditt budskap
genom en tidning.

Kvarteret Fallskärmen S:a Ladugårdsängen.
,QÀ\WWQLQJYnUHQ

InPress är ett nordiskt kommunikationsföretag.
Sedan 1984 har vi hjälpt myndigheter, universitet,
börsföretag och organisationer i hela landet att
nå ut med sina budskap.

www.inpress.com

.YDUWHUHW+HOLNRSWHUQ6D/DGXJnUGVlQJHQ
,QÀ\WWQLQJYLQWHUYnUHQ
Ett familjeägt och genuint Örebroföretag engagerat
i Örebros utveckling sedan 1940-talet.
Socialt ansvar och kvalitet är värdegrunden för oss.

Kontakt: 019-16 43 70, info@je-bygg.se

SÖDRA LADUGÅRDSÄNGEN brf Vingen
Vid den soliga parken nära
universitetet och centrum hittar
du bostäder med öppen planlösning och bra förvaring.

RYNNINGEÅSEN kvarter Brigaden
I populära Rynningeåsen bor du
nära till staden, skogen och sjön.
Mitt i området planerar vi nya
bostäder.

Storlekar 2 - 4 rum och kök
(MlXSSMHMF Planerad vår 2019
Mäklare
Andreas Olofsson, 019-670 62 08
andreas.olofsson@maklarhuset.se

Storlekar 2 - 4 rum och kök
Start Planerad hösten 2018
Kontakt
Pehr Karlberg, 010-4420135
pehr.karlberg@hsb.se

hsb.se/ sok-boende

VILL DU FÅ FÖRTUR?

Alla kan köpa bostad i HSB, men som bosparare kan du spara till
kontantinsatsen och få möjlighet till förtur till våra nybyggda
bostadsrätter. Och du får köpa till fast pris, utan stressande budgivningar. På hsb.se berättar vi allt om Sveriges största bosparande!
Swedbank är kontoförande bank för HSBs bosparande. Enligt beslut av Riksgälden omfattas HSB Bosparkonto och HSB Fasträntekonto av den
statliga insättningsgarantin. Varje kund har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst
950 000 kr. Riksgälden betalar ut ersättning inom 7 arbetsdagar från den dag banken försatts i konkurs eller Finansinspektionen beslutat att
garantin ska träda in.

ÖSTERPORT ny stadsdel på Öster
Ny aktiv stadsdel ska växa fram
med gångavstånd till både centrum och universitetet.
Storlekar 1 - 4 rum och kök
Start Planerad hösten 2018
Kontakt
Pehr Karlberg, 010-44 20 135
pehr.karlberg@hsb.se

hsb.se/ sok-boende

hsb.se/ sok-boende

EKONOMI

100 KRONOR
FÖRDELAS SÅ HÄR:

Under 2017 passerade Örebro kommun
150 000 invånare. Ökningen av antalet
invånare innebär att kommunen får högre
skatteintäkter men även högre kostnader
för verksamheten.

Politisk
verksamhet
Övrig pedago1 kr
gisk verksamhet
2 kr

Många barn föds och behovet av förskoleplatser är stort. Förskolor byggs
bland annat i Vivalla, Rosta och
Oxhagen. Förskolorna ska erbjuda en
trygg omsorg som är rolig, lärorik och
stimulerar barnens utveckling.
FAKTA:
›› Kostnad för en plats
i förskolan: 135 000 kr
›› Antal barn 1–5 år: 9 427
›› Antal förskoleplatser
(kommunal regi): 7 136
›› Antal förskoleplatser
(fristående regi): 1 120
›› Andel av barn i förskoleålder
i kommunen som går i
förskola, procent: 88,1

GRUNDSKOLA

23 kr
Elevantalet ökar. Hösten 2018 öppnar
två nya grundskolor, Tybblelund och
Änglanda. Fler nya skolor planeras och
befintliga skolor byggs ut. Tre utvecklingsområden ska leda till ökad måluppfyllelse; systematiskt kvalitetsarbete,
digitalisering och nyanländas lärande.
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Grundskola
23 kr

Gymnasieskola
7 kr
Individ- &
familjeomsorg
9 kr

Kultur & fritid
5 kr

FÖRSKOLEVERKSAMHET

13kr

Äldreomsorg
23 kr

Infrastruktur
& skydd
Insatser till
5 kr personer med funk-

Arbetsmarknad &
flyktingmottagning
1 kr
Förskola
13 kr

FAKTA:
›› Kostnad för en plats i grundskola:
98 000 kr
›› Antal invånare 6–15 år: 17 379
›› Antal elever i kommunal
grundskola: 13 820
›› Antal elever i fristående
grundskola: 3 366
›› Andel elever som når behörighet
till gymnasieskolan, procent: 84

›› Andel invånare 16–18 år som går
i gymnasieskola, procent: 92,6
›› Andel elever med gymnasieexamen eller studiebevis
inom 4 år, procent: 79,9

GYMNASIESKOLA

ÄLDREOMSORG

7kr
Antalet elever i gymnasieskolan
ökar nu efter flera år med minskade elevkullar. Örebros gymnasieskolor ska ligga
i framkant vad gäller skolutveckling,
måluppfyllelse och fokus på kunskap
och bildning. Elever som är trygga, mår
bra och får stöd och hjälp utifrån sina
behov når också bra resultat.
FAKTA:
›› Kostnad för en plats i
gymnasieskolan: 135 000 kr
›› Antal invånare 16–18 år: 4 916
›› Antal elever i kommunal
gymnasieskola (boende i
Örebro kommun): 795
›› Antal elever i fristående
gymnasieskola: 1 289

tionsnedsättning
11 kr

23kr
Under 2018 öppnar två nya vårdoch omsorgsboenden med 93 platser.
Förutom fler vård- och omsorgsboenden
finns efterfrågan på fler trygghetsboenden. Örebro har höga ambitioner för
äldreomsorgen där människor kan
åldras på sina villkor.
FAKTA:
›› Kostnad per boendeplats, vårdoch omsorgsboende: 773 000 kr
›› Invånare 65 år och äldre
som bor i Örebro: 27 029
›› Invånare 85 och äldre som
bor i Örebro: 3 697
›› Antal personer som har
hemvård: 4 688
›› Antal platser i särskilt boende: 1 143

INSATSER TILL
PERSONER MED
FUNKTIONS NEDSÄTTNING

11kr
Kommunen planerar för nya gruppbostäder. Insatserna handlar bland annat
om boende, personlig assistans, daglig
verksamhet, ledsagning samt boendestöd. Utvecklingsarbete pågår kring hur
ny teknik kan öka livskvalitet, delaktighet
och självständighet för personer med
funktionsnedsättning.
FAKTA:
›› Genomsnittlig kostnad per dygn i bostad med särskild service: 2 506 kr
›› Antal personer med stöd enligt
LSS (Lagen om särskilt stöd): 1 564
›› Antal personer med boendestöd
enligt SoL (Socialtjänstlagen): 597

INFRASTRUKTUR
& SKYDD

5kr

Inom Infrastruktur ingår verksamheter
som direkt berör det växande Örebro.
Fler människor behöver bostäder och
företag behöver lokaler. Det innebär också
anläggning av nya gator, parker och
annat som tillkommer i en växande stad.
I denna del ingår även kostnader för
bland annat brandförsvar och flygplats.
FAKTA:
›› Antal bygglov: 1 565
›› Antal kommunala naturreservat: 18
›› Antal kilometer körbanor samt
gång- och cykelvägar: 746
›› Asfaltsunderhåll körbanor samt
gång- och cykelvägar, miljoner
kronor: 32

KULTUR & FRITID

5kr

Genom att arbeta tillsammans med föreningar och andra aktörer skapas förut-

sättningar för en meningsfull fritid och
ett levande varierat kulturutbud. Inom
Kultur och Fritid bedrivs verksamhet
inom bibliotek, fritidsgårdar, idrott, bad,
teater, musik och mycket mer.
FAKTA:
›› Årligt antal besökare i Haga, Eyra
samt Brickebackens bad: 530 000
›› Open Art, antal registrerade
besökare: 200 000
›› Antal bok och e-boklån på
kommunens bibliotek: 700 000

INDIVID &
FAMILJEOMSORG

9kr
Målsättningen för individ- och familjeomsorgen är att familjer och enskilda ska
få stöd som motsvarar deras behov och att
de har möjlighet till inflytande och delaktighet. Därtill är målet att medborgarnas
livsvillkor ska vara jämlika.
FAKTA:
›› Andel av invånarna som någon
gång under året fått ekonomiskt
bistånd, procent: 4,7
›› Genomsnittlig biståndsperiod,
månader per år: 6,8
›› Arbetslöshet 18–24 år,
procent: 6,1
›› Antal aktualiserade ärenden
på socialkontor: 3 036
›› Genomsnittlig kostnad
per vårddygn: 2 610 kr

POLITISK VERKSAMHET

1kr

Örebro kommun har 23 politiska nämnder,
varav Kommunfullmäktige är det högsta
politiska organet. Politisk verksamhet avser
främst nämndverksamhet, arvoden till förtroendevalda, stöd till politiska partier,
revision samt administration för kommunens politiska organisation.

ÖVRIG PEDAGOGISK
VERKSAMHET

2kr

All vuxenutbildning är nu samlad under
ett tak, Campus Risbergska. Det ger
goda möjligheter att bidra till att fler
kommer vidare i arbete.
FAKTA:
›› SFI, deltagare under året: 1835
›› Årsstudieplatser, yrkeskurser: 600
›› Årsstudieplatser, grundläggande
vux: 537
›› Årsstudieplatser, gymnasial vux: 361

HALLÅ DÄR,
Johanna Larsson,
ekonomidirektör

ARBETSMARKNAD
& FLYKTINGMOTTAGNING

1kr

(0,44 kr)

Varför väljer kommunen att
redovisa ekonomin så här?
– Kommunen omsätter
mycket pengar och finansieras av skattebetalarna. Det är våra gemensamma
pengar vi förvaltar.

Med de arbetsmarknadsåtgärder som
Örebro kommun anordnar får människor
stöd att närma sig arbetsmarknaden.
Det totala flyktingmottagandet minskar
sakta, men är fortfarande relativt högt.

Tror du att folk kommer att
bli förvånade över något?
– Kanske finns det en uppfattning att
den politiska verksamheten och arbetsmarknaden/flyktingmottagningen är större
budgetposter än de är. Men vård, skola
och omsorg är de stora delarna.

FAKTA
›› Antal personer som deltagit i
arbetsmarknadsåtgärder: 1 735
›› Antal flyktingmottagna personer: 870
›› Antal personer som anvisats
för bosättning enligt bosättningslagen: 407

Hur viktigt är det med ordning
och reda i ekonomin?
– När man talar om hållbarhet menar man
ofta miljön, att vi inte ska förbruka jordens
resurser så att det drabbar våra barn. Men
ekonomin måste också vara hållbar.
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Beredskap

Vårt moderna uppkopplade samhälle är bekvämt – men
också sårbart för olika typer av störningar. Här är några tips som
hjälper dig vara mer förberedd på oväntade större händelser.

VMA

– viktigt meddelande
till allmänheten
VMA är en ljudsignal som låter
när något allvarligt har hänt. Den
betyder att du ska gå in och slåå
på radio och tv för att få mera
information. VMA kan ibland
också gå ut som sms. Med
en batteridriven radio (eller
via en bilradio) kan du alltid
få information.

Första hjälpen
Lär dig första hjälpen, så lär du dig rädda liv! Första
hjälpen kan handla om att hjälpa någon som har fått en
mindre skada eller lindrig sjukdom, till exempel ett sår
eller en mindre brännskada, men också livräddande
insatser som hjärt- och lung-räddning, frigöra luftvägar ellerr
räddni
stoppa en blödning. Ett tips
är att gå en kurs i första
hjälpen och ha ett första
hjälpe
hjälpen-kit tillgängligt.
hjälpe

Hur påverkar
de dig? Stormar,

värmeböljor och mer
nederbörd kommer
antagligen att bli allt
vanligare i framtiden.
Ha koll på konsekvenserna, exempelvis förhöjd brandrisk.
Ha klimatförändringar i åtanke när du
planerar att bygga
nytt; bygg inte för
nära vatten eller där
det är översvämningsrisk till exempel.
Det är smart att
tänka efter före.

30°
Höjda temperaturer ökar risken för

I
IT-avbrott
kan inträffa. Skriv
ut viktiga telefonnummer
u
på papper. Och även om
p
kkortbetalning är smidigt – se
ttill att ha kontanter hemma.

Foton: Col

ourbox

Solceller på taket? Då gör
du inte bara en insats för miljön
n
– dessutom har du reservkraft
om olyckan skulle vara framme.
f
e.
Är ditt hus lämpligt att utrusta
u
med solpaneler? Ko
Kolla
Koll
la ssolkartan
an
på orebro.se
ore
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Klimatförändringar
Foto: Colourbox

1

krislåda hjälper dig vid ett
långvarigt strömavbrott.
Läs mer på dinsäkerhet.se

stora skogsbränder.
Det är klokt att ha
brandsläckare hemma.. Komplettera
m
ma
med
m
me
d hinkar, vattendunk,
d
du
nk, brandfilt
och förstahjälpen-kit.

Vid en större
störning eller kris

HÄR HITTAR DU KORREKT

information

Rykten sprids fort på sociala medier

113 13 är samhällets informationsnummer

Örebro kommun informerar via orebro.se, kommunens
officiella facebookkonto facebook.com/orebrokommun
eller den officiella twitterkanalen @orebrokommun.
Du kan också ringa Servicecenter på 019 - 21 10 00.

vid stora olyckor och kriser. Du kan ringa
dygnet runt. Du hittar även information på
krisinformation.se. Om du eller någon annan
råkar ut för en nödsituation – larma 112.

i samhället måste
du själv ta ansvar
för din situation.
Det viktigaste är
att ha tillgång till
vatten, mat, värme
och information.
Är du mentalt förberedd blir du bättre på att hjälpa dig
själv och andra.

ANNONS

Vår med Kulturskolan

KALENDARIUM
MARS

23–24
Hairspray

Musikallinjen ger musikalklassikern Hairspray på Hjalmar
Bergman-teatern. Missa inte!
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Blåskonsert
på Konserthuset

med Kulturskolans blåsorkestrar och blåselever. Allt
från storbandsjazz till blues.
MAJ

APRIL

10

Kammarmusikkonsert

Äldre instrumentalelever tolkar
kammarmusik musikaliskt
och dramatiskt på Strand.

11 & 12

Band på Strand Ett axplock
av Kulturskolans rockgrupper
visar upp sig. Kom och lyssna
till framtiden!

13

3

Musik för alla

Qul-allsång

i Teaterladan i Wadköping med Kulturskolans
särskoleelever. Vårens
härligaste allsångskonsert?

7

En orkester i världsklass. Musik för barn.
Samt – inte minst – en bred musikscen.
Välkommen till Örebro konserthus!

Barnkörkonsert

med massor av medverkande barn, bland annat
El Sistema-kören. Örebro
konserthus kl. 18.

S

venska Kammarorkestern – Made in Örebro
har 39 musiker från hela världen och hör till en
av världens mest framgångsrika. Det säger
Beryl Lunder, vd för Länsmusiken i Örebro.
Orkestern gjorde förra året bejublade framträdanden
i Köpenhamn, Genève, Wiesbaden och New York. Till
sommaren bär det av till London och The Proms, den
berömda musikfestivalen som bevakas av BBC.
Förra året framförde orkestern hela 71 konserter varav
64 i Örebro och i länet.
– Nästan hälften av konserterna riktar sig till barn. Ibland
får barnen sitta mitt i orkestern. En nioårig pojke sa att
det var bättre än Gröna Lund, berättar Beryl Lunder.
Konserthuset anordnar också konserter för bebisar
och deras föräldrar.
Direkt när man stiger in i konserthuset möts man av
Restaurang Umami i foajén. Här kan man äta gott och
samtidigt njuta av musik. Varje år erbjuds minst 30 evenemang i foajén med musik från olika musikaliska genrer.

Kulturskolan
goes baroque

Barockmusik med piano-,
blockflöjt- och stråkelever
i Pelarsalen.

19

Kulturskolans
symfonikorkester

23

Brasskonsert

Stor konsert på Konserhuset.

med Kulturskolans
brasselever på Strand.

23–24
Stora Dansföreställningen

på Hjalmar Bergman-teatern
med alla Kulturskolans dansgrupper.

25–30
Stor utställning

med Kulturskolans
bild- och leraelever i
Teaterladan i Wadköping.

Gitarrkonsert

på Strand för alla som
älskar klassisk gitarrmusik.

Länsmusikens vd tipsar

Askungen
på teckenspråk

Teaterföreställning på
Strand. Mer info på
orebro.se/kulturskolan

›› 21 mars Svenska Kammarorkestern spelar musik av Josef
Myslivecek och W A Mozart, solist är pianisten Clare Hammond
›› 24 mars Standup med Johan Rheborg
›› 6 april Dubé and friends
›› 14 april Svenska Kammarorkestern spelar musik av
Albert Schnelzer och Johannes Brahms, solist är violinisten
Isabelle Faust
›› 21 april Viktoria Tolstoy & Svante Thuresson
›› 4 maj Drömskafferiet, en musikföreställning för barn om
olika slags drömmar

Foton: Kulturskolan

24

31

www.orebrokonserthus.com

Foto: Scandinav Bildbyrå/Natasja Jovic

”Det ska vara
enkelt att leva,
bo och verka
i Örebro.”

Digitalisering.
Vår tillvaro blir mer och mer digital, smart teknik
och innovationer förändrar människors behov
och beteenden i grunden. Därför digitaliseras
också mer och mer av den kommunala servicen
– till nytta för medborgare, företagare och
besökare.

orebro.se/digitalisering

