VÅRT

POLITIKER Enkät s. 3 CAMPUS RISBERGSKA Utbildning som ger jobb s. 11
KARLSLUNDSGÅRDEN Nytt äldreboende s. 9 KARTAN På gång i Örebro s. 12–13
MINSKA KLYFTORNA Kenneth Nilsson s. 2 LANDSBYGD Näringsliv s. 20

100

KRONOR
Så fördelas dina
skattepengar
2019 • En tidning om kommunens ekonomi & verksamhet

KODKNÄCKARE

Skolans digitala
framtid på
KOD-center.
SID 6

SID 22

BÄSTA
SKOLMATEN

Klimatsmart, god
och prisbelönt.
SID 16

KVINNOHUSET

Här får utsatta
kvinnor skydd
y
och stöd.
SID 14

ANDRUM

GÅRDSJÖTORP. 30 MINUTER FRÅN
STAN, EN VÄRLD BORT.
SID 4–5
Foto: Samuel Unéus

Foto: Colourbox

Efter valet 2018 ...
... består den politiska majoriteten i

Örebro kommun av Socialdemokraterna,
Kristdemokraterna och Centerpartiet.
Kommunfullmäktige är Örebro

kommuns egen ”riksdag”. De 65 ledamöterna utses efter allmänna val.
Kommunfullmäktige fastställer mål
och riktlinjer för kommunens verksamhet. De ärenden fullmäktige beslutar
om har oftast behandlats i nämnder
och styrelser. Kommunens förvaltningar
och bolag genomför besluten.

Klyftorna i
samhället måste
INBLICK. Vilka är de viktigaste
prioriteringarna för Örebro
kommun under 2019?

– Det finns två saker som kommer
att prägla hela mandatperioden. Det
ena är att skolans resultat måste stärkas och det andra är att klyftor i
samhället måste minska. Det är de
viktigaste prioriteringarna.
Vilka klyftor kan det handla om?
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– Både socioekonomiska klyftor
och klyftor som handlar om var i
kommunen man bor. Det måste
också finnas en seriös diskussion som
går ut på att stärka landsbygden och
möjligheten att bo på fler ställen i
kommunen.
Varför är det så viktigt att
stärka skolan?

– Med en god utbildningsgrund
att stå på kan man mycket enklare
själv välja väg i livet; vilka utbildningar man väljer, hur man bor och

”Man kommer att fortsätta
se en del lyftkranar.”
hur man lever. Så skolan är den viktigaste skyddsfaktorn av alla. Vårt
mål är att skolresultaten i Örebro
kommun ska vara bland de 25 bästa
i Sverige till 2025. Det är ett väldigt
högt satt mål, men man når ingenstans om man inte siktar högt. Det
är också väldigt viktigt att skolan inte
får bära kostnaderna för de ökade behoven själva när Örebro växer.

Satsningen på Campus
Risbergska – varför är den viktig?

–På Campus Risbergska har vi
samlat olika delar av vuxenutbildningen och arbetsmarknadsinsatserna.
Campus Risbergska är motorn i integrationsarbetet. Det livslånga lärandet är en grundförutsättning för att
skapa ett samhälle som överbygger
klyftor och gör människor redo för
arbetsmarknaden och att möta de
behov av kompetensförsörjning som
många arbetsgivare står inför.
Vad kommer att påverka
Örebro kommuns ekonomi mest
under 2019?

– Utbyggnaden av välfärden. Att
vi behöver fler platser i förskola, skola
och äldreomsorg är alldeles klart.
Men nya fastigheter kostar mer.
Därför är det viktigt att vi hela tiden
är så effektiva som vi kan för att klara
välfärdsutmaningen.
Hur viktiga är hållbarhetsfrågorna?

– Vi kommer att forma om hela
styrningen av Örebro kommun mot
Agenda 2030, som är en slags översättning av FN:s globala hållbarhetsmål för
kommunsektorn. Från 2020 och framåt kommer vi att vilja följa Agenda
2030. Hållbarhetstanken – ekologiskt,
socialt, ekonomiskt – ska genomsyra
verksamheten på ett ännu tydligare sätt.
Det är en anständighetsfråga, hela det
globala arbetet för att vår jord ska gå att
leva på för kommande generationer.
Hur ska kommunen klara av att

Ett blomstrande Örebro

Agenda 2030 ska styra kommunen

E halv miljon blomsterlökar har planterats i Örebros parker. Boverket
En
har beviljat 3 miljoner de närmaste tre åren och 5 miljoner för att utveckla
grönområden och lekplatser. Läs om grönstrategin på orebro.se
grö

Agenda 2030 är 17 globala mål för ett hållbart samhälle som tagits
fram av FN. Örebro kommun har beslutat att ta fram ett hållbarhetsprogram och bygga hela sin styrmodell från agendan. regeringen.se
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Läs om vad dina skattepengar
går till på sidorna 22–23.

Vad tycker du är viktigast att satsa på 2019?
Murad Atin (V)

– Jämlikheten och
att höja kvaliteten
i välfärden. Vi vill
höja lönen för de
med lägst lön i
kommunen, oftast
kvinnor med tunga och slitiga yrken. Vi
vill också öka personaltätheten i äldreoch barnomsorgen, minska förskolegrupperna och införa 6 timmars arbetsdag på 4 olika enheter i kommunen.

minska”
möta behoven hos en åldrande
befolkning?

Foto: David Gelinder

– Örebro har byggt flera äldre- och
omsorgsboenden i ganska rask takt de
senaste åren, men det finns också en
planering för ytterligare tre nya boenden fram till 2023. Välfärden måste
växa i takt med att Örebro växer.

– Omställningen i vår hemvård.
Det finns ett starkt förtroende för
hemvården, men personalen sliter hårt
och företag kommer och går vilket gör
det svårt att planera. Det systemet är
vi inte nöjda med. Vi behöver mer
långsiktiga förutsättningar, så vi håller
på att ändra hur hemvården ska styras.

Kenneth Nilsson (s),
Kommunstyrelsens
ordförande

Karolina
Wallström (L)
Kommunalråd

– Örebroarna ska
först ha bra skolor,
äldreomsorg samt
utökat stöd till de
med stora utmaningar. Liberalerna prioriterar detta genom noll besparingar på
social välfärd och stora satsningar på
undervisning för alla elever oavsett
utmaningar bland annat.

Helena Ståhl
(SD)

–

Foto: Andreas Lundgren

Vad kommer örebroarna att
märka mest av under 2019 när det
gäller kommunens satsningar?

– Man kommer att fortsätta se en
hel del lyftkranar. Pågående utbyggnation av välfärd har påverkat staden
och kommunen i flera år nu och det
kommer att fortsätta att märkas.
Det behövs nya skolor, förskolor,
äldreboenden. Jag hoppas och
tror att örebroarna är stolta
över att vi är på god väg att få
ett väldigt fint bestånd av lokaler
för våra verksamheter.

– Kommunen
måste vara föregångare i klimatarbetet. Biltrafiken
ska minska till förmån för grönare stadsmiljö och säkrare trafikmiljö för barn. Vi
vill investera i framtiden genom förebyggande arbete för barn och ungas hälsa
och livsvillkor.

Marlene Jörhag
& Lennart
Bondeson (KD)

– Örebro ska vara
en plats där friheten att forma sitt
eget liv går hand i
hand med ansvaret för sin medmänniska.
Prioriterat är ökad måluppfyllelse i skolan
och att kunna åldras i trygghet. Växande
företag och livskraftiga föreningar, tillsammans med bästa kommunala service,
skapar en hållbar kommun.

Finns någon ytterligare
utmaning för 2019?

Niclas Persson
& Sara Bronner
(MP)

Sverigedemokraterna prioriterar
kommunens kärnverksamhet som
ger medborgarna
trygghet, både fysisk trygghet innefattande att känna sig trygg på gator och
torg, och även den mentala tryggheten
som följer av att veta att samhällets
skyddsnät fungerar.

Per-Åke
Sörman (C)

– Att stoppa
klyvningen mellan
människor. Arbete
mot droger och ett
aktivt uppsökande
arbete är viktigt, liksom villkoren för små
företag. Det ska vara lätt att leva miljövänligt i en klimatsmart kommun, med
mer närproducerad mat och en modern
landsbygd.
Markus Allard
(Örebropartiet)

Anders Åhrlin
(M)

– Vi behöver få
bort narkotikan
från skolorna.
Moderaterna har
föreslagit ett särskilt narkotikateam som, i nära samarbete med bland annat polisen, regionen
och socialtjänsten, ska söka upp och
hjälpa ungdomar som riskerar att hamna
i drogmissbruk.

– Storsatsning på
välfärdens kärnområden. Minskat
anslag till politiker
och invandring.
Nej till skrytbyggen som Kulturkvarteret.
Kommunskulden på 15 miljarder måste
ner. Nej till onödiga projekt som förväntas
finansieras genom extra miljardlån.

Krisinformation

Sociala investeringar

113 13 är numret du ringer för att få information vid stora olyckor och
kriser. Det finns även information på krisinformation.se. Om något händer
där Örebro kommun är involverad finns information på orebro.se

Örebro kommun har avsatt 100 miljoner kronor för att minska utanförskap och framtida kostnader. Tre satsningar pågår, sex har avslutats
eller permanentats. Lär mer på orebro.se/socialainvesteringar
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Grillplatser och cykelleder.
Vid Gårdsjötorp finns
naturupplevelser för alla.

RO
FÖR
SJÄLEN
vid Gårdsjötorp
Bara 30 minuter från Örebro ligger en oupptäckt pärla.
Vackra Gårdsjötorp, mitt i Bergslagens vackra natur.

Foton: Samuel Unéus

H
Cecilia Jessen tränar extremsport
på elitnivå och tränar gärna
mountainbike i Kilsbergen.

4

östsolens strålar spelar mellan
björkstammarna. Luften är klar och
kall. Det är helt tyst, bara enstaka fågelsång hörs. Vid bänken mot stugväggen
värmer solen. Vi är vid Gårdsjötorp, den
gamla gårdsmiljön i Kilsbergen som
kommunen nyligen ställt i ordning.
– Jag älskar den här platsen. Man
kan vara lite småstressad, men när man
kommer hit känner man sig som en annan människa, säger Janne Andersson.
Han är 72 år och tycker om att
vandra. Ofta blir det 6–7 kilometer
om dagen, för hälsans skull.
– Vi är mycket ute i naturen, hustrun och jag, och just Gårdsjötorp har
vi ofta som utgångspunkt. Här finns
leder som passar alla, man kan gå en
runda på 6,5 kilometer eller 1 kilometer.
Man kan till och med köra rullstol
vissa sträckor.
Gårdsjötorp är en gammal gårdsmiljö med anor från 1600-talet som
kommunen köpt upp och återställt.
Den öppna gårdsbilden med ängsblommor och lövträd är tillbaka.
Trähusen, byggda av personer i kommunens arbetsmarknadsverksamhet,
ser ut som de alltid har stått här. Här
finns tre övernattningsstugor, som
kan bokas för några hundralappar per
natt, och Storstugan, en raststuga som
är öppen på helgerna. Vi öppnar dörren och kliver in.
Inne i stugan är det ljust och väl-

komnande. Det doftar linoljefärg och
björkved. Någonstans hörs ett välbe-

Gårdsjötorp
öppet för alla

Gårdsjötorp är
en gammal gårdsmiljö i Kilsbergen
som Örebro
kommun har
återskapat. Här
kan man hyra
övernattningsstugor för några
hundralappar eller
bara rasta en
stund på väg ut
i naturen. Många
av stugorna är
anpassade för
funktionshindrade. Läs mer på
orebro.se

kant, lugnande ljud. Det är en gammal
väggklocka som tickar.
Vid Gårdsjön ligger fler övernattningsstugor. Det är en enkel vandring,
dit, på vägen träffar vi en förälder med
barnvagn. Efter en stund öppnar sig
skogen, och där ligger sjön, blank som
en spegel. Janne pekar ut bryggor,
badplats och grillplats.
– Oftast stöter man inte på mer än
ett par besökare. Jag tycker att fler
borde upptäcka den här platsen.
Cecilia Jessen, 33 år, håller med.

Hon tävlar på elitnivå i triathlon och
Adventure Racing, en extremsport som
inkluderar mountainbike, terränglöpning, paddling och klättring. Hon
tävlar runt hela världen.
– Men det är hemmaplan som är bäst.
När man ska träna mountainbike finns
så många stigar och spår att upptäcka här
i Kilsbergen. Man kan köra en kort eller
lång tur och det är jättevackert hela tiden.
När Cecilia inte tränar arbetar hon
som kapten vid Försvarets telekommunikations- och informationssystemförband i Örebro.
– För mig är det en stor fördel att
jag kan få riktigt tuff träning så nära.
Här går det att få till en fyratimmarstur
med 1 000 höjdmeter.
Men mountainbike är en sport som
man kan våga sig på även om man
inte är så vältränad.
– Det finns leder för alla nivåer. Jag
tycker nog att det borde vara fler bilar
på parkeringsplatsen här.

En av de övernattningsstugor som går att hyra
vid Gårdsjötorp. Den här
ligger precis vid sjön.

Fakta
Tillgängliga naturupplevelser
Gårdsjötorp ligger i hjärtat
av ekoparken Kilsbergen och
nära friluftslivet i Ånnaboda.
I området finns leder för vandring och mountainbike för alla
nivåer. På vintern dras skidspår.
Här och där finns rastplatser,
toaletter och grillplatser. Vid
Gårdsjön finns också badmöjligheter. Många målpunkter är
anpassade för funktionshindrade.
Parkeringsmöjligheter finns i
närheten.
Information om tillgänglighet
finns på naturkartan.se/orebro
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Foto: Colourbox

Socialpedagoger i förskolan
Kommunen satsar på att anställa socialpedagoger till förskola och skola

för att hjälpa barn som har stora sociala behov. Den nya yrkesgruppen kan
dels arbeta förebyggande, dels förbättra samarbetet mellan elevhälsan,
lärare, elev och hemmet. Det kan handla om att motivera elever och föräldrar,
ge stöd och hjälpa dem att strukturera vardagen.

Visst går det att
bada i Örebro!

Runt Örebro finns
18 kommunala
badplatser och i
staden finns det
fyra inomhusbad,
två utomhuspooler
och sex plaskdammar. På flera
badhus erbjuds
simskola. Läs mer
på orebro.se

Foto: iStockphoto

Redo för digital framtid
Det räcker inte med
att köpa in datorer och
hoppas att allt ska
ordna sig. När skolan
ska digitaliseras måste
lärarna veta hur.

Stöd i teknik
och miljö

”Många lärare
känner sig osäkra”

Malte Olsson, Ophelia Gunn, Hampus Hillding och Parmis Ranji i 6:an i
Änglandaskolan gillar datorer. På bilden också Michaela Rynning, lärare.

köper in utrustning som sedan ingen
vet hur man använder.
Programmering kan öka förståelsen

för alla möjliga skolämnen. I klass 6
har man programmerat allt från stegräkning (gympa) till ett matspjälkningssystem (biologi). Men skolan
måste också lära eleverna att hantera
teknikens baksidor, säger Martin.
– Det handlar om etik, moral, säkerhet och källgranskning. Vi måste
rusta eleverna.

Foto: Colourbox

Väldigt coolt, säger Parmis Ranji.
Hennes klasskompisar håller med.
De går i 6:e klass i nya Änglandaskolan. Här, en trappa upp, ligger
KOD-center, ett resurscenter för den
digitala undervisningen i hela Örebro
kommun. Eftersom centret ligger i en
skola, kan lärarna som kommer hit
för fortbildning i programmering
och digitalisering testa sin pedagogik
direkt på elever. Efterfrågan är stor.
– Många lärare känner sig osäkra,
säger Martin Frisén på KOD-center.
Här finns också mycket teknik
som man kan få prova på.
– Vi vill sätta stopp för att skolor

Foto: Anders Storm

– Det är jättekul att programmera.

Kommunens
teknik- och miljöpedagoger erbjuder stöd och utbildning till skolor,
till exempel via
Kretsloppslandet
på Tekniska
kvarnen som har
fokus på vatten,
avfall och hållbar
konsumtion.

KOD-center

Från höstterminen 2018 ingår
programmering i grundskolans
läroplan. På KOD-center kan
pedagoger från både kommunala skolor och friskolor få
utbildning, praktiska tips och
hjälp att utveckla sin digitala
pedagogik. KOD-center är en
satsning i Örebro kommun för
att höja skolresultaten.

Ny tonårspodd

Lyssna på podden
Tonårstiden – hur
svårt kan det va?
från Föräldrastöd
och Fältgruppen i
Örebro. Du hittar
den i din favoritapp för poddar.

ANNONS

Allt började med en kurs
Folkuniversitetet erbjuder kurser både enskilt
och i grupp, på arbetsplatsen eller i våra lokaler
• Svenska
• Engelska
• Bokföring

Folkuniversitetet

Kursverksamheten vid Uppsala universitet

• Löneadministration
• Data
• Språkstöd på arbetsplatsen NYHET!

Se mer information på folkuniversitetet.se/orebro
eller ring 019-760 32 30.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN LÄNSTRAFIKEN ÖREBRO – EN DEL AV REGION ÖREBRO LÄN

I år får Örebro
nya färger
i kollektivtraﬁken
Länstraﬁken börjar med start i augusti i år att byta ut en del av sina
bussar, däribland stadsbussarna. De nya bussarna är vita med en blå
våg som böljar längs med sidan av bussen.
Region Örebro län som driver
Länstrafiken har beslutat att från
och med i år driva busstrafiken
i ett eget bolag tillsammans
med grannregionen Västmanland. Det nya bolaget heter
Svealandstrafiken.
Att regionerna tillsammans
äger bolaget innebär att de
kommer använda sig av samma
busspark vilket också är anledningen till varför bussarna

får ny färg enligt Sandra Lee,
Marknadschef på Länstrafiken
Örebro. Hon menar att bussarna
behöver kunna representera
både Länstrafiken Örebro och
VL och ska dessutom kunna
flyttas mellan länen vid behov.
De nya bussarnas utseende blir
därför en kombination av Örebro läns blå bussar och Västmanlands vita bussar.
– Den blå vågformen signale-

rar rörelse men även elementet
vatten som är en koppling till länens vackra och omtyckta sjöar,
menar Sandra.
Hög kundnöjdhet
Anledningen till att bussbytet
sker nu är för att de avtal som
Region Örebro län haft med olika bussbolag börjar löpa ut.
Sammanslagningen med Region Västmanland beror primärt

KORTA FAKTA OM BUSSBYTET

19

augusti byts ett 30-tal
region- och skolbussar i
Odensbackens bussdepå ut

1

oktober
byts alla Örebros
stadsbussar

140

bussar byts totalt
under 2019

på att de sedan tidigare drev
busstrafiken själva och hade
samma inställning kring värdet med detta.
– VL har under de senaste åren haft en mycket hög
kundnöjdhet som till stor del
beror på att de drivit ett eget
bussbolag, säger Fredrik Eliasson, Kollektivtrafikchef på
Länstrafiken Örebro.
Fram till 2025 kommer det
fortfarande att finnas några
blå bussar i trafik. De fasas ut
successiv allt eftersom trafikavtalen löper ut.
Skönare resa
De nya bussarna är bekvämare än tidigare och rymmer fler
resenärer och barnvagnar i
och med fler ståplatser. Vissa
modeller har ett extra dörrpar
för att förenkla avstigning.
Alla bussar drivs av biogas
vilket också är en viktig del i
regionernas miljöarbete.

ANNONS

Äldreboende med trädgårdskänsla
Illustration: Scott Rasmusson Källander AB

Villa Väster Park blir ett äldreboende i
trädgårdsmiljö. God mat och odling är
två av boendets fokusområden.

FAKTA – VILLA VÄSTER PARK
Antal lägenheter: 80
Förskola med 4 avdelningar i bottenplan
Yta: ca 6 100 kvadratmeter
Byggstart: våren 2019
Inflyttning: hösten 2020
Läs mer: www.aqv.se • www.vardaga.se

ANNONS

Senast Carlsson & Åqvist
byggde vann man Örebro
kommuns byggnadspris för
Victoriahuset i city. Tio år har
gått och nu är det dags att
bygga Villa Väster Park.

F

em minuters cykelväg från Stor-

torget ligger stadsdelen Väster med
Trängen IP. Strax öster om idrottsplatsen och granne med en magnifik park kommer
fastighetsbolaget Carlsson & Åqvist att sätta
spaden i jorden så snart tjälen går ur marken.
Villa Väster Park blir ett äldreboende i
fem våningar med 80 lägenheter och en förskola i bottenvåningen.
– Vi arbetar hårt för att boende, förskolebarn och grannar ska trivas i vår fastighet och
i närområdet. Vi vill göra positiva avtryck i

stadsmiljön, säger Anders Åqvist som ansvarar
för projektet och tillhör femte generationen
aktiva i familjeföretaget.
Carlsson & Åqvist grundades av Anders

farfars farfar Erik Åqvist och en kompanjon år
1890. Erik Åqvist var grosshandlare i sko- och
läderbranschen, men det var först år 1907
som han gav sig in i fastighetsbranschen i samband med att han lät bygga ett kontorshus på
Nygatan. Där håller firman till än i dag.
Äldreboendet Villa Väster Park kommer
att drivas av vård- och omsorgsföretaget
Vardaga som med sina cirka 100 äldreboenden i Sverige är en av de större privata aktörerna inom äldreomsorgen. Vardaga kommer
att lägga lite extra krut på att servera riktigt
god mat. Nyligen blev Vardagas äldreboende
Silverpark i Täby tilldelad utmärkelsen
”Årets seniormåltid” av White Guide som
varje år testar 800 restauranger i Norden.

Språkombud underlättar i vård och omsorg
Det behövs fler händer inom kommunens
vård och omsorg. Örebro kommun vill underlätta för dem som har ett annat modersmål än
svenska och står långt från arbetsmarknaden
att också söka jobben. Därför har Förvaltningen
för funktionsstöd och Vård- och omsorgs-

förvaltningen börjat med språkombud på
arbetsplatserna. Språkombuden stöttar sina
nya kolleger i språkutvecklingen, samtidigt
som deras flerspråkiga
kompetens tas till vara.

Foton: Susanne Flink

Bild: Clarus Arkitekter

Foton: Colourbox

Just nu pågår inflyttningen till Örebros senaste vård- och omsorgsboende
Karlslundsgården. Här har man satsat särskilt mycket på utemiljön.

Det nya vård- och omsorgsboendet ligger i gammal
kulturmiljö, nära Karlslunds herrgård, och är anpassat
för den senaste digitala tekniken.

NYTT ÄLDREBOENDE
Nya Karlslundsgården
får både teckenspråksprofil och de senaste
digitala systemen.
Det är mycket som är nytt på kom-

munens nya vård- och omsorgsboende Karlslundsgården. Själva byggnaden är anpassad för att kunna dra
nytta av framtidens nya digitala teknik. Det handlar framför allt om att
öka tryggheten för de boende. Nya
sensorgolv larmar om någon har
ramlat, vid behov kan positioneringslarm visa om boende går ut och
smarta lås gör att ingen råkar gå in i
fel lägenhet.
Andra funktioner är mest till för att
göra livet lite trevligare, som värmeplattan i duschen, som ger extra komfort för
den som är frusen, och ett Skyperum.

Foto: Colourbox

– Men på Karlslundsgården ska vi
också kunna testa nya tekniska innovationer som kan bidra till att möta
äldreomsorgens utmaningar, säger
Lise Frederiksen-Bach, enhetschef.
Den mesta tekniken är osynlig.
Mycket ansträngningar läggs på att
göra boendet hemtrevligt och ombonat. Varje enhet har kök, gemenskapsytor och stora solaltaner.
På Karlslundsgården kommer

också hörselskadade och döva äldre
för första gången att kunna få omsorg av teckenspråkig personal.
– Äntligen finns det ett vård- och
omsorgsboende för oss döva som är
teckenspråkiga, säger Maggie Sundström på Dövas pensionärsförening i
Örebro.
– Detta betyder mycket för oss
döva. Trygghet. För den som är teck-

enspråkig är det enormt viktigt att
kunna kommunicera med personalen. Att få bo i en miljö där man kan
förklara vad man behöver utan missförstånd och osäkerhet.
Särskild vikt har lagts vid ljudmiljön.
I huset finns en hörselslinga av avancerad typ och blinkande brandlarm.
Också utomhusmiljön är omsorgsfullt utformad.
På gården kommer det bland annat
att finnas damm, odlingslådor, växthus, boulebana och promenadstråk
för gångträning.
– Vi hoppas också kunna utnyttja
den fina kulturmiljön här i området
för aktiviteter, säger Andreas Källdén,
enhetschef.

Nya Karlslund

68 lägenheter,
varav 4 för
par, 32 platser
med demensrespektive
somatikinriktning.
Möjlighet till vård
på teckenspråk.
Förberett för
framtidens
digitala välfärdsteknik. Läs mer
på orebro.se

”Den nya tekniken ska öka
tryggheten för de boende.”

Anhörigstöd

Seniorfestivalen firar 10 år!

Hos Anhörigcentrum kan du som vårdar eller stödjer
en närstående träffa andra i samma situation, få avlösning
eller koppla av en stund. Läs mer på orebro.se

Seniorfestivalen bjuder på en spännande blandning av aktiviteter
med syftet att inspirera till hälsa och livskvalitet. Fri entré till mässan
och de flesta aktiviteter. Läs mer på orebro.se/seniorfestivalen
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Fokus för Regnbågen förskola (t.v.) och Garphyttans skola är trygga och hälsosamma miljöer för både barnen
och de som jobbar där.

VISSTE DU ATT ...
... Futurums samtliga
fastigheter drivs med:

En miljö som är
värdig våra barn
Med framtiden i fokus är Futurum fastigheter bolaget
som brinner för att skapa arbetsmiljöer värdiga Örebros
barn och ungdomar. ”Vi jobbar för något större än fastigheter.
Det har resulterat i hållbara resultat och ett stort driv i hela
organisationen”, säger kommunikatör Emma Melkersson.
Futurum har, sedan 2012, lyckats vända
ett stort renoveringsbehov till klimatsmarta
och miljösäkra skolfastigheter som tjänar
örebroarna.
– Vi är barns och ungdomars förlängda
arm i kampen för värdiga arbetsmiljöer. Vårt
fokus är att skapa hälsosamma och trygga
miljöer att vistas i, säger Emma Melkersson.
Kompetensrika, drivna och passionerade
medarbetare, som påminner varandra om
verksamhetens värderingar, har visat sig vara
nyckeln till att organisationen steg för steg
förverkligar sin vision.
– Futurums bilar, som cirkulerar i staden,
är en hoppfull syn eftersom jag vet att mina
kollegor som sitter i dem arbetar för framtiden
– det vill säga barn och ungdomar i Örebro.
– Visionen sträcker sig långt utöver byggnation, renovering och yttre skötsel. Genom
mjuka värden som trygga och hälsosamma

miljöer, både inomhus och utomhus, vill vi
bidra till en lyckad skolgång för barn och
ungdomar.
Futurum vill förändra synen på ett vackert
hus och inspirera andra till attitydförändringar.
– För oss är det primärt klimatskulden ur
ett hållbarhetsperspektiv som avgör om ett
hus är vackert eller inte. Arkitektritade klimatbovar kan vara tilltalande, men effekten som
sådana hus har på våra barns framtid är allt
annat än vacker. Vi vill inspirera till att tänka
nytt och att våga.

Emma Melkersson

100 %
99 %
vindkraft

grön fjärrvärme

FAKTA
• Futurum Fastigheter i Örebro AB
är ett helägt kommunalt fastighetsbolag med cirka 100 anställda. Vi
äger och utvecklar miljöer där våra
barn och ungdomar tillbringar stor
del av sin tid.
• Futurum har totalt 137 fastigheter
fördelade på 378 173 kvm
• Under 2018 har Futurum färdigställt investeringsprojekt, helt eller
delvis, för 682,7 mkr. Två förskolor
har färdigställts, samt sju skolor
har byggts om/till, varav två är helt
nyproducerade under 2018.
• Miljösäkert byggande är ett ledord.

www.futurumfastigheter.se

Campus
Risbergska

Campus Risbergska samlar alla vuxenutbildningar under samma tak. Allt för att vägen till
arbetsmarknaden ska bli så kort som möjligt.

Samlad vuxenutbildning
Eritrea för fem år sedan. I december
blev hon färdig undersköterska. Hon
är en av studenterna på nya Campus
Risbergska. Här finns alla vuxenutbildningar i Örebro under samma
tak – från SFI och komvux till yrkeshögskoleutbildningar.
– Jag är väldigt tacksam att det
finns vuxenutbildning. Om man kommer till Sverige som vuxen så kan man
nå målet med komvux.
Arsema hade läst på universitet i sitt
hemland. I Örebro fick hon hjälp att
utvärdera sin utbildning och råd om
vad hon behövde komplettera med.
Parallellt med vårdstudierna har hon

pluggat svenska och samhällskunskap. Det har gett resultat. Arsema
fick jobb redan under praktiken.
– Jag vill verkligen tacka mina lärare. Utan dem hade det aldrig gått.
För kommunen innebär Campus

Risbergska samordningsfördelar, för
eleverna en bättre studiesituation.
– Att ha allt samlat på en plats är
tryggt och bra för eleverna. Det blir
smidigare också. Här går det till exempel att läsa SFI samtidigt som
man läser mattekurser för att förbereda sig inför gymnasiestudier, säger
Veronica Svensson, verksamhetschef
för Campus Risbergska.

Foto: Anders Storm

Arsema Abai kom till Sverige från

Vuxenutbildning
för 3 500 elever
samlade under
samma tak: SFI,
komvux och
yrkeshögskoleutbildningar.
Här finns alla
resurser, inklusive
pedagoger och
studie- och
yrkesvägledare.
På Lärcentrum,
med studielokaler som alltid är
bemannade av
pedagoger, kan
eleverna få stöd
i sina studier.

På Campus Risbergska finns allt från pedagoger till böcker.

ANNONS

Fallskärmen
Södra Ladugårdsängen

67 moderna hyresrätter, 1-4 rok,
i trivsamma Södra Ladugårdsängen.
Stora balkonger och uteplatser,
härligt ljusinsläpp och hög standard.
Med närhet till natur, golfbana
och motionsspår och endast två
km till centrum är Fallskärmen
det perfekta boendet för dig som
vill ha ett aktivt och enkelt liv.
lundbergs.se | 019-15 04 20

PÅ GÅNG I ÖREBRO
Platser
1. Naturum/Oset, planeras.
2. Kulturkvarteret, byggstart
2018. Stadsbibliotek och
kulturskola.
3. Småbåtshamnen, pågår.
Ny mack, ny brygga,
muddring mm.
4. Fisktorget, klart 2020,
ombyggnad och upprustning.
5. Ridhus, nybyggnation
vid Kvarnfallen.
6. Citypassagen, klart
2019, kontorsbyggnad
vid centralstationen.

25
35

21
52

17
58
49

37
6
32 43
51

Förskolor
7. Norrby, klar 2020, 10 avdelningar
8. Lillåns förskola, klar 2019,
5 avdelningar
9. Förskolan Norrstjärnan,
klar 2020, 10 avdelningar
10. Österplan, klar 2020,
4 avdelningar
11. Mosås, nya förskolor
12. Förskolan Silvan, Brickebacken
klar 2019, 5 avdelningar
13. Förskolan Utforskaren,
klar 2019, 4 avdelningar
14. Stora Mellösa, klar 2019,
4 avdelningar
15. Förskolan Fiskgjusen,
klar 2020, 5 avdelningar
16. Förskolan Beckasinen,
klar 2020, 5 avdelningar
17. Varberga, ny förskola

Järnväg
18.Södra station,
start ca. 2025,
utveckla station,
park och
kontor.

12

2

5

42

18

4
54

38

26
50
57

39

53

40

11

Bostäder

33

19. Sörbyängen, Tamarindvägen, start ca. 2020, 600 nya bostäder.
20. Bettorp, start cirka 2020–2022, bostäder, skola och verksamheter.
21. Mellringe-Heden, start 2020, 500 bostäder i etapp ett,
skola, vattenlandskap.
22. CV-området, klart ca. 2022–2035, bostäder, kontor,
lokaler för sjukhus och universitet.
23. Norra Ormesta, start 2018, ny stadsdel, 400 bostäder och förskolor.
24. Moholm (Marieberg), start 2025, ny stadsdel, 1 200 bostäder, skola
25. Boglundsängen, Markanvisning pågår för bostäder och verksamhet.
26. Örnsro, bostäder, byggstart 2019.
27. Mark, Planering för småhustomter pågår.
28. Ormesta, start 2020–2021, 800 bostäder, förskolor, och stadsdelspark.
29. Almbysmén, 50 bostäder.

19

Vatten & avlopp

Social välfärd

8

30
20

Naturområden

48

59

34. Björkön, nytt naturreservat,
planering pågår.
35. Vivallakullen, lekplats,
konst, utegym mm. Klart 2019.
36. Norrbyparken, utveckling,
påbörjas 2019.
37. Varbergaskogen, upprustning av motionsspår och
lekytor, klart 2019.
38. Oskarsparken, utveckling,
påbörjas 2019.
39. Hagen, utveckling av parken,
påbörjas 2019.

9
36
7

22

1
3
41

18

10

56

43. Karlslund, nytt vård- och omsorgsboende, inflytt 2019, 68 lägenheter.
44. Norra Ormesta, gruppbostad,
klart 2019, 6 lägenheter.
45. Brickebacken, förstudie för
vård- och omsorgsboende med
gruppbostad, pågår.
46. Askenäs, Odensbacken förstudie
för vård- och omsorgsboende, pågår.
47. Gällersta – Gryt, förstudie för
gruppbostad pågår.
48. Bettorp, nytt vård- och omsorgsboende, 80 lägenheter samt
gruppbostad, pågår.
49. Varberga, förstudie för gruppbostad pågår.
(Brandskydd och ombyggnation på
befintliga boenden ej utsatt på kartan)

34

ENKÄT
Vem eller vad sätter
Örebro på kartan?
Foton: Anders Storm

30. Nya vatten- och avloppsledningar mellan Örebro och
Glanshammar, klart 2020.
31. Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar i Östra Mark, pågår.
32. Ny huvudvattenledning i västra
Örebro, klart 2021.
33. Lyran – ny vattenresevoar som
ersätter Svampen, pågår.

Ulrika Mohlin, 31
Artist & konstnär

Bor: På väster
– Det växande kulturlivet som
exempelvis Open Art, Live at
Heart, Folk at Heart och inte
minst solodansfestivalen Going
solo together.

Skolor
50. Eklunda, klart 2020,
F-klass – åk 6, 575 platser.
51. Rosta, ny skola bredvid
Rostaskolan, F-klass-åk 6,
350 platser.
52. Heden/Mellringe,
F-klass-åk 6, 350 platser.
53. Navets skola, omvandlas
till åk 7–9 skola.
54. Ny grundskola inklusive
särskola i samarbete med
Specialskolemyndigheten.

Adrian Bulut, 42
Företagare

Bor: I Norra Bro
– Det är absolut att vi är så
starka i lagsporter. ÖSK, KIF
Örebro DDF i fotboll, ÖHK i
ishockey och Örebro Black
Knights i amerikansk fotboll.
För att nämna några.

44

55
23

13 14 15
16 46
29

Omvandlingsområden

28
27

12

31

Ombyggnad
Trafik- & cykelleder

45

47

40. Karlsdalsallén, klart 2020,
stadsgata i Södra Ladugårdsängen.
41. Skebäcksbron, klart 2019,
breddning för bil, gång och cykel.
42. Huvudcykelstråk, klart 2019,
på flera platser i staden.

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

Lena Wallin, 58
Butiksbiträde

Bor: I Attersta
– Under många år är det definitivt Hjalmar (Peter Flack) som
gjort det och så har vi ju vårt
vackra slott och Wadköping, som
Hjalmar Bergmans Markurell
kom ifrån.

Gunnar Gyll, 67
Optiker

Bor: I centrum
– För mig är det Naturens hus,
Rynningeviken och Oset. Överhuvudtaget närheten till naturen
som vi har här i Örebro.
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NP Unga – social satsning blir permanent
Köerna till sjukvården kan vara långa för
unga med neuropsykiatrisk problematik eller
funktionsnedsättning, exempelvis autism eller
asperger. Det kan innebära att man inte får
hjälp i tid och kanske i onödan får sociala svårigheter eller inte når målen i skolan. Genom

Örebro kommuns verksamhet NP Unga kan
unga mellan 15 och 24 år få stöd och hjälp.
NP Unga är en lågtröskelverksamhet dit man
kan komma utan remiss och få praktiskt stöd
att hantera sin vardag. Verksamheten var först
en social investering, men har nu permanentats.

Foto: Colourbox

Kvinnohuset ger fristad
Allt för många kvinnor
utsätts för hot och våld
i relationer. På Kvinnohusets skyddade boende får de trygghet.

Behöver du
hjälp?

– Tack vare Kvinnohuset fick jag hjälp att ta mig ur min situation. De hjälpte
mig att förstå att det inte är kvinnans fel när mannen slår, säger Wanja.

Är du utsatt för
psykiskt eller
fysiskt våld?
Kvinnohuset
erbjuder hjälp
och stöd på
019-14 41 99.
Ring Centrum
för våld,
019-21 36 12,
kvällar och helger
socialjouren
019-14 93 50.
Om ditt läge är
akut, ring polisen
på 112.

boendet har ett avancerat skalskydd
med fyra olika låssystem och en
mängd olika larm, inklusive ett tyst
larm som går direkt till polisen.
Wanja är en av de kvinnor som
har fått en fristad hos Kvinnohuset.
Tidigare var hon gift med en man
vars svartsjuka eskalerade till våld.
– Vändpunkten kom när en granne hörde min dotter säga att hemma
får man inte gråta för då slår pappa.
I tre månader bodde Wanja i

Ulrika Winnerfjord
är fd verksamhetschef på Kvinnohuset. Det drivs av
en ideell förening
som har avtal med
kommunen.

kommuner är Kvinnohuset, Örebros
nya skyddade boende, inte hemligt.
Det ligger mitt i stan, i en vacker
gammal brandstation på Kyrkogatan.
Att alla vet att det ligger där innebär
paradoxalt nog mer trygghet.
– Det gör att förövarna skäms för
att komma hit. Och våra snälla grannar håller uppsikt, säger Ulrika
Winnerfjord på Kvinnohuset.
När vi besöker Kvinnohuset är det
strax före jul. Huset är pyntat med
adventsstjärnor och ljusstakar. Det
gemensamma köket och vardagsrummet är som en varm famn.
Boendet är helt nytt och specialanpassat för ändamålet. På gården
finns ett hus med elva små lägenheter. Här kan elva kvinnor och deras
barn känna sig trygga, ofta för första
gången på många år. Det skyddade

Foto: Anders Storm

Till skillnad från i många andra

skyddat boende på Kvinnohuset.
– Jag skämdes jättemycket för att
jag hade blivit slagen. Jag kallade ju
mig själv feminist och förstod inte
hur jag hade hamnat i den här situationen. På Kvinnohuset fick jag hjälp
att sätta ord på det som hade hänt.
– Det här är något som kan hända
alla, säger Ulrika.
– Vi ger dem förutsättningar att
förändra sin situation. Här ger vi tillbaka det som tagits ifrån dem.

ANNONS

HUS FÖR HELA LIVET
David Janderberg
Tel: 019-12 10 15
david.janderberg@eksjohus.se

BESTÄLL DIN

KATALOG
PÅ EKSJOHUS.SE

PRIO 141 | 1-plan | 141 m2 | 6 rum & kök
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Byggmästarkvalitet sedan 1940

Trygghet, omtanke, trivsel
Byggmästaren John Ekström
startade sin byggnadsfirma 1940.
Idag äger John Ekströms Bygg ett 70-tal
hyresfastigheter i Örebro, Kumla
och Nora. En av dessa fastigheter är
Kvinnohuset. Oavsett vilka våra hyresgäster
är vill vi att de ska känna trygghet,
omtanke och trivsel.
Med bred erfarenhet och gedigen
kompetens inom allt som omfattar
mark- och anläggningsbyggnation
erbjuder vi marknadens tryggaste
samarbetspartner.
www.je-bygg.se

www.tranab.se

ANNONS

Ö R E B RO L Ä N S MUS E UM
Örebro läns museum finns sedan augusti 2018 med utställningar
på Örebro slott. Trots att museets tillfälligt fått lämna sina vanliga
lokaler på Engelbrektsgatan 3 har man hittat hem på slottet. En av
museets största utställningssatsningar någonsin har möjliggjorts
– Barnet i tornet, en utställning med verk av Jan Håfström.
Jan Håfström är en av Sveriges mest inflytelserika konstnärer.
Från fönstren i slottet blickar man ut över Örebro där han tillbringade några viktiga barndomsår under 1940-talet. Här tog
barnet Jan intryck från bibelns berättelser i söndagsskolan,
serierna i mamma Helgas veckotidningar och pappa Eriks
dramatiska äventyrsböcker. Efter att under ett långt konstnärsliv
ställt ut på de stora gallerierna och museerna i Sverige, Europa
och världen återvänder Jan Håfström nu till barndomsstaden.
Utställningen visas i det sydöstra tornrummet - salen som gett
utställningen dess namn. Det som skiljer denna utställning från
hans tidigare är att många av verken länge har funnits hemma i
ateljén. Han har haft dem nära inpå sig, och de har inte ställts ut
så ofta. ”De har varit förberedda på att få komma hit” berättar Jan.
”För de bearbetar något med pojken under de åren vi bodde här.”
Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott öppnade den
24 november 2018. Verken har tillförts museets samlingar och
utställningen ingår i museets permanenta utbud. Förutom att
museet hoppas locka konstintresserade besökare från när och
fjärran så satsar man också på att skapa spännande och pedagogiska
konstupplevelser för länets alla skolbarn i utställningen.

Dillchipsbif

far

Foton: Anders Storm

10 port.
1,5 kg kokt m
osad potatis
0,5 kg grovriv
na morötter
2 ägg
2 gula finhacka
de lökar
100 g riven os
t
1 dl maizena
Fr yst dill ca 20
g
grönsaksbuljo
ngpulver
och salt efter
smak

– Om inte maten är god spelar det ingen roll hur nyttig den är,
säger Susanne Andersson, kökschef på Mariebergsskolan.

Julia Arleij och Alvin Angestam får
hjälpa till att laga mat åt sina skolkompisar.
pisar.

Blanda ihop al
av, forma till bi lt och smaka
ffar och stek.

MATGLÄDJE
Måltider som gör skillnad

Skolmaten i Örebros skolor har fått en fin utmärkelse. I skolrestaurangerna serveras både klimatsmart och god mat.

I

nne i köket på Mariebergsskolan
doftar det dill, smör och fisk. På en
arbetsbänk jäser det hembakta brödet
och mitt i köket står Alvin Angestam
och Julia Arleij, 12 år, och skär potatis.
Här på Mariebergsskolan får eleverna
nämligen själva vara med och laga maten till sina klasskamrater.
– När man har varit med och lagat
maten blir man glad att folk säger att
det är gott, säger Alvin.
Att eleverna får vara med och laga
mat är bra på ett annat sätt också, berättar Susanne Andersson, kökschef
på Mariebergsskolan.
– Då får man dem att äta. Fisk också. Ingen törs
törr dissa kompisarnas mat.
Julia och Alvin gillar skolmaten.
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Årets hållbara
skolmatskommun 2018

”För att ni har
modet att sätta
skyhöga mål,
kompetensen att
strukturera ert
arbete och den
tonsäkerhet som
krävs för att förmedla er gröna
glöd till alla som
bor och äter i er
kommun.” Utmärkelse till Örebro
kommun av
White Guide
Junior.

– De i köket brukar blanda god
mat med nyttig mat så att vi ska få i
oss det vi behöver, säger Julia.
– Jag brukar äta ganska mycket, för
jag tränar. Det finns alltid massor med
olika grönsaker, säger Alvin.
På Mariebergsskolan görs i princip

allt i skolköket, halvfabrikat förekommer ytterst sällan. Det finns alltid ett
vegetariskt alternativ och en dag i veckan serveras enbart vegetarisk mat. Både
när det gäller kött och grönsaker väljer
man kvalitet före kvantitet: ekologiskt
och svenskt – allra helst närproducerat.
Det kan krävas lite klurighet för att
få barn att äta mer grönsaker och våga
smaka på okända maträtter. När grön-

Klimatsmart vardag

Färgsortering – enklare sophantering
F

Var med och bidra till ett hållbart
Örebro! Utmaningar och tips på
orebro.se/klimatsmartvardag

Alla som bor i villa, radhus eller fritidshus och har ett eget avfallsabonnemang
iÖ
Örebro kommun kan färgsortera. Vill du börja beställer du färgade påsar på
or
orebro.se/fargsortering.
r
Sedan är det bara att börja färgsortera!
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Kristallkrona i skolrestaurangen? Varför inte, säger Susanne.
– För oss är det viktigt att skapa en lugn och positiv matstund. Därför tänder vi ljus och försöker göra det mysigt.

saksbiffarna med morötter och dill
döptes till dillchipsbiffar blev de
plötsligt väldigt populära.
– Måltiden ska vara en trevlig
stund att se fram emot. Om maten
dessutom bidrar till att göra skillnad
för kommande generationer känns det
extra bra, säger Susanne.
Örebro kommuns skolmat är så bra

att den har fått en fin utmärkelse av
White Guide Junior (se ruta). Trots
det kostar den bara 10 kronor portionen. Men tack vare att det kastas så
lite mat – på Mariebergsskolan så lite
som 12 gram per person och dag – har
man råd med ekologiska råvaror.
Örebros politiker har beslutat att
kommunen ska bidra till att minska
klimatbelastningen. I kommunens kök
görs det genom att servera mer grönsaker, minska svinnet och använda mer
ekologiska råvaror. Alla kök är KRAVcertifierade.
– Det är tack vare våra kompetenta
och engagerade medarbetare som vi
har kommit så långt i vårt klimatarbete. Genom att samla alla i en organisation kan vi bli ännu bättre, säger
Carina Andersson, måltidschef på
Måltidsenheten, där numera också
kommunens vård- och omsorgsboenden ingår.

!

VAR MED OCH
RÄDDA LIV
Just nu kämpar en pojke under rasmassorna som nyss var
hans hem. En mamma försöker få maten att räcka och en ﬂicka
på ﬂykt söker värme och skydd för natten. Världen över kämpar
människor som drabbats av en katastrof för att överleva.
Du kan vara med och rädda liv.

1 portion
pastasås:

Utsläpp per
portion i kg
koldioxidekvivalenter (CO²e)
2,5

Swisha valfritt belopp till 123 000 4663
Din gåva räddar liv i katastrofer.
När du ger en gåva kommer dina uppgifter att behandlas av Svenska Röda Korset. Du har rätt till information om hur dina personuppgifter behandlas. Läs mer på redcross.se/personligintegritet

2,0
1,5
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1,0
0,5
0
Traditionell köttfärssås
Klimatsmart (50 procent
av köttfärsen utbytt mot
linser och morötter)
Vegetarisk pastasås

Visste du att ...

... om vi ska kunna
nå målet om max
1,5 graders global
uppvärmning är
klimatbudgeten
för mat för en
person max 11 kg
CO2e per vecka
enligt WWF.

Ta ett uppdrag: Hjälp en medmänniska
Många barn, ungdomar och vuxna behöver en hjälpande hand i sin
vardag. Vi behöver fler familjehem, jourhem, kontaktfamiljer, ledsagare,
gode män och volontärer. Läs mer på orebro.se/taettuppdrag

Freja, 11 år
Alla barn som kämpar mot
cancer är riktiga hjältar. Stöd
barncancerforskningen med 100 kr
i månaden så bidrar du till att ﬂer
barn överlever sin sjukdom.
Bli Barnsupporter idag på
barncancerfonden.se

ANNONS

Kvarteret Mejeriet
Nu ger vi fler örebroare chansen att hyra en nybyggd bostad.
Förutom 530 fräscha hyreslägenheter byggs även
butiker, restauranger och en förskola.

Vi har plats för fler!

HUSHERREN
F A S T I G H E T E R

www.husherren.se

ANNONS

Visste du att ...

ÖREBRO HOCKEY

MER ÄN BARA HOCKEY
– Som idrottsklubb har vi en stark position i samhället och en stor möjlighet att påverka
vår omvärld. Det är något som vi bemöter med stor respekt, säger vd Mikael Johansson.

B

akom slagskott, hårda tack-

lingar och Örebrolagets resa
mot toppen i SHL finns en
organisation med stort hjärta.
Örebro Hockeys anställda och
mer än hundra ideella eldsjälar
brinner för att göra varje matchevent till en upplevelse i absoluta
toppklass både på och utanför isen.
Visionen är att Örebro Hockey ska
vara Sveriges bästa hockeyklubb både
vad det gäller sportslig kvalitet och
total upplevelse.

Örebro Hockey jobbar idag aktivt

för att barn och ungdomar från hela
regionen ska få möjlighet att uppleva
SHL-hockey live i Behrn Arena.
– En upplevelse med oss ska skapa

… Örebro hockey
genererar 30 miljoner i skatteintäkter
till Örebro kommun
varje år enligt en
oberoende revision
gjord av PVC?
... 150 000
personer besöker
Örebro
bro Hockeys
matchevent
chevent
varje
e år?

Visste du att ...
Mikael
Johansson,
vd för
Örebro Hockey.

trygghet, förtroende och tillhörighet, säger Mikael Johansson, vd för
Örebro Hockey.
Genom ett antal projekt vill
klubben satsa på att hjälpa ungdomar från olika bakgrunder att hitta

kärleken till isen och vem vet kanske är det något barn som blir framtidens ishockeystjärna.
– Långsiktigt hoppas vi att det vi
gör ska leda till mer integration både
på kontoret, på isen och i samhället.

… Örebro Hockey
investerar 9 miljoner i sin junior &
utvecklingsverksamhet varje år.
... Örebro Hockey
betalar 6 miljoner i
arenahyra varje år.

ANNONS

Juristen Lars-Johan Decker vet hur effektiv Activas metoder är när det
gäller att hjälpa människor med funktionsnedsättning till anställning.

Juristen trotsade sin
funktionsnedsättning
Han gick från att vara isolerad från arbetsmarknaden i flera år
på grund av sin funktionsnedsättning, till att idag företräda människor
som inte kan företräda sig själva ”Resan med Activa har bevisat
att jag kan bidra till samhället”, berättar juristen Lars-Johan Decker.
ars-Johans psykiska funktionsnedsättning gjorde att arbetsmarknaden för varje
dag kändes allt mer avlägsen.
– Från att inte ha träffat andra människor och
suttit fast i en ond cirkel av passivitet var det en
överväldigande tanke att kliva in i en arbetsintervju och sälja in mig själv, säger Lars-Johan.

L

Sjukskrivningar för personer med psykisk
ohälsa fortsätter att öka. Fler och fler människor
hamnar i utanförskap och värdefull kompetens
går förlorad. Stiftelsen Activa arbetar framgångsrikt för att vända trenden.
– Activa tog ett helhetsgrepp. På bara elva
månader var jag på arbetsmarknaden och idag
har jag ett meningsfullt arbete där jag som jurist
kan hjälpa andra, säger Lars-Johan.
Metoden som Stiftelsen Activa arbetar med

heter Supported employment och har hjälpt
600 människor med funktionsnedsättning till
anställning de senaste 10 åren.
– Jag har fått stöd genom hela processen.
Activa skötte kontakten och marknadsförde min
kompetens. De var med under arbetsintervjuer
och berättade för arbetsgivaren om vilket stöd
jag behöver och har även varit noga med uppföljning, berättar Lars-Johan.
Activas sätt att arbeta skapar ett win-win scenario för alla inblandade. Insatserna från samtliga
myndigheter samordnas utifrån individuella behov så att individen får rätt stöd och arbetsgivaren ser möjligheten att dra nytta av ovärderlig
kompetens istället för hinder.
– Jag trivs på mitt arbete, jag har stödet jag behöver och jag tror på mig själv, säger Lars-Johan.

Activa bildades 1989
av Örebro kommun
och Region Örebro
län (Landstinget)
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De senaste
åren har ...

• ca 600 personer fått anställning
med Actívas stöd.
• 180 personer varit på praktik i
4–8 veckor i ett annat europeiskt
land.
• 3 000 professionella fått utbildning i Actívas metoder runt om
i Sverige.
• Activa genomfört projekt med
stöd från främst EU för ca 80
miljoner kronor.
• Activa fått utmärkelser som en av
Europas viktigaste organisationer
när det gäller arbetslivsinriktad
rehabilitering.
• 40 arbetsgivare fått utmärkelsen
ActivaDraken.
• Activa tagit initiativ till Job
Shadow day i länet.
• Activa inrättat stipendier för de
ungdomar som går gymnasiesärskolan.
• Activa skapat ActivaAmbassadör.

www.s-activa.se

Foto: Susanne Flink

Foto: Anders Storm

HALLÅ DÄR ...

Rullprofil valde att flytta verksamheten från Örebro till Brevens bruk. Nu bedrivs det
återigen metallindustri i bruksorten, ett stenkast från den gamla Rostugnen.

Ulrika K Jansson
stadsbyggnadschef

Nytt liv i Brevens bruk
På 1970-talet lades metallindustrin

ner i anrika Brevens bruk. Men sedan
örebroföretaget Rullprofil flyttade hit
är det full fart igen.
Företaget, som tillverkar plåtprofiler
åt byggföretag och industriföretag, hade
blivit trångbott i centrala Örebro. I
Brevens bruk, där det har tillverkats
järnprodukter sedan 1600-talet, hittade
man de perfekta lokalerna.
– Det är en jättebra industrilokal av
en kvalitet som knappt byggs längre.
Vi fick köpa den billigt, den hade stått
tom i 10 år. Egentligen fattar jag inte
att inte fler lägger sin tillverkning så

här. Det finns massor av fina lokaler
på landsbygden som bara står tomma,
säger Patrik Setterman, verksamhetschef.
– Våra kunder finns i hela Sverige
och Norden. Det spelar ingen roll för
dem var vi ligger.
Företaget har anställt fyra perso-

ner från trakten och det kan bli fler.
– De som bor i Brevens bruk verkar
väldigt glada för etableringen. Orten
har nog levt upp lite grann. Och för
oss som företag känns det som om vi
är en större del av samhället här ute.

Visste du att ...

... Örebro kommun klättrade
14 placeringar
i Svenskt
Näringslivs
årliga rankning
av företagsklimatet i
Sveriges
kommuner?

Örebro växer, hur planerar ni?
– Vi har nyligen tagit fram
en ny översiktsplan för kommunens strategiska utveckling
fram till 2040. Den täcker
infrastruktur, verksamhetsområden, grönområden och
bostadsområden. Vi vill
utveckla Örebro, men även
landsbygden och de noder på
landsbygden där det finns kommunal service och busslinjer.
Vad är viktigast i planen?
– Att klara av befolkningsökningen på ett hållbart sätt
samtidigt som vi minskar
klyftor i samhället. Örebro är
en tillväxtmotor i regionen
som bidrar till en attraktiv
plats för både medborgarna,
näringslivet och universitetets
utveckling.

ANNONS

KOMMANDE MATCHER
ÖREBRO SK - IFK GÖTEBORG
SÖNDAG 3 MARS 17:00
ÖREBRO SK - IFK MARIEHAMN
LÖRDAG 23 MARS 14:00
ÖREBRO SK - DJURGÅRDENS IF
MÅNDAG 8 APRIL 19:00
ÖREBRO SK - AIK
FREDAG 19 APRIL 16:00
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Köp ditt årskort och biljetter på oskfotboll.se

ANNONS

EKONOMI

100 KRONOR
FÖRDELADES SÅ HÄR 2018:

Under 2018 passerade Örebro kommun
153 000 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

Äldreomsorg
21 kr
Grundskola
23 kr

Gymnasieskola
7 kr
Individ- &
familjeomsorg
9 kr

Kultur & fritid
5 kr

FÖRSKOLEVERKSAMHET

13kr
Många barn föds och behovet av förskoleplatser är stort. Förskolor byggs
bland annat i Lillån och Brickebacken.
Förskolorna ska erbjuda en trygg omsorg som är rolig, lärorik och stimulerar
barnens utveckling.
FAKTA:
›› Kostnad för en plats
i förskolan: 128 158 kr
›› Antal barn 1–5 år: 9 416
›› Antalet barn i kommunal
förskola: 7 145
›› Antalet barn i fristående
förskola: 1 096
›› Andel av barn i förskoleålder
i kommunen som går i
förskola, procent: 87

GRUNDSKOLEVERKSAMHET

23 kr
Elevantalet ökar. Nya skolor planeras
och befintliga byggs ut. Tre utvecklingsområden ska leda till ökad måluppfyllelse;
systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering
och nyanländas lärande.
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Infrastruktur
& skydd
Insatser till
5 kr personer med funk-

Arbetsmarknad &
flyktingmottagning
1 kr
Förskola
13 kr

tionsnedsättning
13 kr

FAKTA:
›› Kostnad för en grundskoleplats:
96 304 kr inkl. lokaler
›› Antal invånare 6–15 år: 17 986
›› Antal elever i kommunal
grundskola: 14 839
›› Antal elever i fristående
grundskola: 2 463
›› Andel elever som når behörighet
till gymnasieskolan, procent: 80

›› Antal elever i fristående
gymnasieskola: 1 420
›› Andel elever med gymnasieexamen eller studiebevis
inom 4 år, procent: 76

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: 101 416 kr
›› Antal invånare 16–18 år: 4 990
›› Antal elever i kommunal
gymnasieskola (boende i
Örebro kommun): 3 968

21kr
Under 2019 öppnar ett nytt vårdoch omsorgsboende i Karlslund med
68 platser. Örebro har höga ambitioner
för äldreomsorgen där människor kan
åldras på sina villkor.
FAKTA:
›› Kostnad per boendeplats, vårdoch omsorgsboende: 627 821 kr
›› Invånare 65 år och äldre
som bor i Örebro: 27 032
›› Invånare 85 år och äldre som
bor i Örebro: 3 556
›› Antal unika personer som har
hemvård: 3 094
›› Antal platser i särskilt boende: 1 211

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: 1 129 kr
›› Antal personer med stöd enligt
LSS (Lagen om särskilt stöd): 1 385
›› Antal personer med boendestöd
enligt SoL (Socialtjänstlagen): 599

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: 1 453
›› Antal kommunala natur& kulturreservat: 20
›› Antal kilometer körbanor samt
gång- och cykelvägar: 738
›› Asfaltsunderhåll körbanor samt
gång- och cykelvägar: 13 miljoner kr

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: 560 000
›› Antalet bidragsberättigande aktiviteter i idrottsföreningar för pojkar
& flickor, 10–20 år: 63 000
›› Antal bok- och e-boklån på
kommunens bibliotek: 700 000

POLITISK VERKSAMHET

1kr

Örebro kommun har 22 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.

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: 4,4
›› Genomsnittlig biståndsperiod,
månader per år: 6,2
›› Andelen öppet arbetslösa:
4,3 % och i arbetsmarknadsprogram
med aktivitetsstöd 4,6 %.
›› Antal unika aktualiserade
ärenden på socialkontor: 3 036
›› Genomsnittlig kostnad
per vårddygn: 2 610 kr

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: 2 343
›› Årsstudieplatser, yrkeskurser: 526
›› Årsstudieplatser, grundläggande
vux: 413
›› Årsstudieplatser, gymnasial vux: 266

HALLÅ DÄR,
Johanna Larsson,
ekonomidirektör

ARBETSMARKNAD
& FLYKTINGMOTTAGNING

1kr

(0,43 kr)

Med de arbetsmarknadsåtgärder som
Örebro kommun anordnar, får människor
stöd att närma sig arbetsmarknaden.
Det totala flyktingmottagandet minskar
sakta, men är fortfarande relativt högt.
FAKTA
›› Antal personer som deltagit i
arbetsmarknadsåtgärder: 1 683
›› Antal flyktingmottagna personer: 530
›› Antal personer som anvisats för bosättning enligt bosättningslagen: 234

Varför väljer kommunen
att redovisa ekonomin
så här?
– Vi ska vara transparenta. Det här är alla
medborgares verksamhet.
Vad är den vanligaste reaktionen när
människor ser siffrorna?
– Många tycker att det blir väldigt
tydligt när man presenterar ekonomin så
här, att det verkligen är till vård, skola och
omsorg som pengarna framför allt går.
Ser du några trender?
– Demografiska förändringar ger ökade
kostnader för vård, skola och omsorg.
I en kommun som växer blir det också
kostnader för nya bostadsområden och
fler vägar. Det ställer stora krav på att vi
prioriterar rätt så att vi får ut så mycket
som möjligt för skattepengarna. För behoven utvecklas snabbare än intäkterna.
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Biblioteket är
alltid tillgängligt
– vilken tur!

Ko
n
på takt
Fac
a
ebo oss
gä
ok!
rna

Bibliotekets e-tjänster
Genom biblioteket kan du använda flera kostnadsfria digitala tjänster och databaser. Vissa
kommer du åt hemifrån med ditt bibliotekskort,
andra finns endast på bibliotekets datorer.

Bibliotekswebben
+lUNDQGXV|NDHIWHUDOOWVRPÀQQV
på webbplatsen - böcker, boktips,
evenemang, artiklar etc.

Pressreader
En databas med tusentals tidningar
och tidskrifter från hela världen.
Ztory
,DSSHQ=WRU\ÀQQVHWWVWRUWXWEXG
av svenska tidningar, tidskrifter och
barnböcker.

orebro.se/bibliotek

Johnér Bildbyrå AB / Anders Andersson

Biblio
Biblio är ljudboks-appen som gör det
enkelt att lyssna på bibliotekets böcker.

