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Ett år i Örebro
Örebro är en grön och miljövänlig 
kommun och för varje år blir vi fler 
örebroare. Årsskiftet 2015/2016 var vi 
146 631 vilket gör oss till landets sjunde 
största kommun befolkningsmässigt.

Kommunens ekonomi är fortsatt stark 
och stabil. Det ger oss långsiktigt håll
bara förutsättningar för den välfärd vi 
har ansvar för. Grunden för att bevara 
välfärden är en fungerande arbetsmark
nad och ett blomstrande näringsliv. Allt 
fler företag startas, växer och utvecklas, 
vilket innebär att arbetslösheten minskar.  
 

Örebro kommun sätter medborgaren 
i centrum och vi arbetar för att göra 
kommunen än mer tillgänglig, inte minst 
via vår webbplats och vårt servicecenter 
mitt i city. På olika sätt ger vi örebroarna 
bättre förutsättningar att ta del av kom
munens tjänster och göra egna val.
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Viktiga händelser 2016
Kommunen får en ny webbplats som 
ger bättre information och service.

Ett stort engagemang på Facebook 
kring kommunens aktiviteter, större  
än någon annan kommun lyckats med.

Örebro Race Day samlar  
tusentals motorentusiaster.

Musikhjälpen 2016 slår insamlings
rekord med dryga 49 miljoner kronor.

Ett stort antal medborgardialoger 
genomförs bland annat kring stadens 
parker och de gröna platserna i Örebro.

Företagen är ännu nöjdare med 
kommunens service och myndighets
utövning. 

Örebroregionen klättrar till andra  
plats på nationell logistikranking.

Idrottshuset firar 70-årsjubileum.

Årets säkerhetskommun är Örebro, 
tack vare ett utvecklat säkerhetsarbete. 

Kvalitetspriset Nya steg tilldelas  
Skebäcksgården och Stolta promenerare.  
Deras samverkan har bidragit till en 
ökad livskvalitet för de äldre på boendet.

Örebro kommuns byggnadspris går 
till kvarteret Kumminen 2 i Sörbyängen 
och de soldrivna radhusen där. 

Vattenbrist och örebroarna uppmanas 
spara på vattnet. 

Foto: Andreas Lundgren.
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Viktiga händelser inom  
Barn och utbildning
• Elevernas resultat för årskurs 9  

förbättras jämfört med 2015. 

• Den årliga barn-, elev- och föräldra-
undersökningen i förskola, grund
skola och gymnasieskola visar att 
brukarnas nöjdhet är fortsatt hög.

• Det pedagogiska priset delades ut i 
samband med Lärardagarna. Vinnarna 
var Annelie Andersson, Björkhaga 
förskola, Anders Österberg, Guma
eliusskolan och Isabella Kronvall, 
Rudbecksgymnasiet.

• Skolutvecklingsarbetet ”topp 25 år 
2025” initierades under året.

• Beslut har tagits om att från och med 
höstterminen 2018 avveckla årskurs
erna 7–9 på Vivallaskolan.

• Risbergska gymnasiet avvecklades 
som gymnasieskola från och med 
höstterminen 2016.

Viktiga händelser inom  
Samhällsbyggnad
• Västra Grönpepparparken invigs, den 

största park som anlagts i Örebro på 
många år. 

• Samrådshandling för översiktsplanen 
är framtagen. Samråd sker under 
våren 2017.  

• Sveriges Arkitekter utnämnde  Örebro 
kommun till ”årets möjliggörare”. 

• ”Örebromodellen” för planerings 
och markanvisningsprocessen har 
satt Örebro kommun på kartan.

• Arkitekttävling för ”Svampens arv
tagare – ny högreservoar i Örebro” är 
slutförd och förslaget ”Lyra” utsågs 
till vinnare. Byggstart 2017. 

• Skebäcks reningsverk, VA-enheten, 
vann kommunens kvalitetspris Nya 
steg för sitt ”uppströmsarbete” 2015. 
För samma utvecklingsarbete har de 
blivit nominerade till Göta-priset, 
som delas ut till Sveriges bästa ut
vecklingsprojekt i offentlig sektor. 

• I samverkan med programområde 
Barn och utbildning har elever från 
Perrongen, språkintroduktion (SPRI) 
och andra nyanlända kommit i kon
takt med Kulturskolans verksamheter. 

• Utvecklingsprogram för Wadköping 
har utarbetats och ska implementeras. 

• Det populära kräftfisket genomfördes 
i Svartån med totalt 105 fiskeplatser.
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Viktiga händelser inom  
Social välfärd
• Vård och omsorgsboendet Trädgår

darna har öppnat under 2016 med 
56 platser. Under året har fyra nya 
gruppbostäder öppnat. 

• Seniorfestivalen har genomförts med 
lyckat resultat, en förklaring är ett 
mycket gott samarbete med det civila 
samhället. 

• Ett socialkontor i Vivalla har öppnats 
under hösten för att underlätta till
gängligheten till kontakt och stöd för 
de barn, ungdomar och familjer som 

blir aktuella hos Socialförvaltningen, 
samt lokala samverkanspartners som 
har en avgörande betydelse för lokal
samhället i Vivalla. 

• Projektet Skolfam har startat i form 
av en social investering. Syftet är att 
förbättra förutsättningarna för goda 
skol resultat hos barn som växer upp  
i familjehem. 

• Inom Överförmyndarnämnden har  
en ny hemsida för ställföreträdarna 
och ett antal etjänster lanserats för  
att underlätta och förbättra servicen.
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Prioriterade  
utvecklingsområden 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra 
prioriterade strategiska utvecklingsom
råden och inom varje område finns en 
rad målområden som gäller för hela 
mandatperioden. Här presenterar vi  

resultaten inom de strategiska områdena. 
I kommunens årsredovisning som finns 
på orebro.se finns mer information om 
vårt arbete. 

Hållbar tillväxt 
Örebro kommun ska verka för både 
tillväxt och minskad klimatpåverkan. 
Den hållbara tillväxten är central för att 
klara kommunens utmaningar i dag och 
imorgon. Örebro ska vara en kommun 

som anstränger sig för att företag ska 
kunna etablera sig, växa och utvecklas 
inom kommunen. Goda kommuni
kationer är en förutsättning för en 
fungerade vardag.

MÅTTBANDEN anger Örebros placering i jämförelse med cirka 240 av  
Sveriges kommuner. Pilarna visar Örebros utveckling.
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Arbetslösheten sjunker i Örebro och är nu lägre än riks genomsnittet.

Antal hushåll som är beroende av långvarigt ekonomiskt bistånd har minskat, liksom 
antal hushåll med kortvarigt bistånd.

Företagarna blir allt mer nöjda med kommunens service och myndighetsutövning.

Miljöinsatserna fortsätter att öka. Matsvinnet minskar, andelen ekologiska livsmedel 
ökar och andelen egenproducerad el ökar. Dessutom ökar andelen upphandlingar 
med miljö hänsyn och social hänsyn.

Örebro kommuns medarbetare uppnår samma värde för medarbet arengagemang 
(HMEindex) som medarbetare i andra kommuner i riket. Mätningen avser styrning,  
ledning och motivation.

Andelen timavlönade minskar.

Andelen omsorgspersonal som blivit erbjudna att arbeta heltid har ökat.

Andelen delade turer för omsorgspersonal inom hemvården minskar, men ökar inom 
vård och omsorgsboende.

Andelen oanvänd lokalyta i kommunens verksamhetslokaler är fortsatt låg.

Kommunens nämnder klarar i stort sin verksamhet inom det tilldelade ekonomiska 
utrymmet.

Antal beviljade insatser genom sociala investeringar ökar, nu finns beslut om nio  
samarbetsprojekt.

Antal kommunala verksamheter som bedrivs som intraprenad har ökat.

Resultat per strategiområde – Hållbar tillväxt

När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.
När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.

MÅTT 32 
Hur stor del av 
befolkningen får 
ekonomiskt bistånd? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Bästa 
kommun Medel

Örebro

MÅTT 32  Hur stor del av befolkningen får ekonomiskt bistånd?

Andel av befolkningen, procent

11

Sämsta 
kommun

MÅTT 36 
Hur effektiv är kom
munens hantering 
och återvinning  av 
hushållsavfall?

MÅTT 36  Hur effektiv är kommunens hantering och återvinning 
av hushållsavfall?

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Procent

Sämsta
kommun 

Bästa 
kommun Medel

Örebro

  



8

Människors egenmakt 
En människa som själv får vara aktiv i 
att forma sitt eget liv mår bra. En männ
iska som har drivkraft att utveckla sig 
själv och sin omgivning ska få möjlighet 
till det. Örebro kommun ska bli bättre 

på att släppa lös den kraft som finns hos 
medborgare, som kan och vill bidra till 
kommunens utveckling. I Örebro får 
alla möjligheter.

Resultat per strategiområde – Människors egenmakt 

Boendesegregationen i kommunen ligger kvar på samma nivå som 2015.

Kommunen behöver göra mer för att invånarna ska kunna delta i kommunens 
utveckling, och känna att de har insyn och inflytande.

Insatser görs för att öka jämställdheten, under året har elva genderbudgetanalyser 
genomförts i verksamheterna.

När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.
När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning. 
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Barns och ungas behov 
Alla barn förtjänar en bra barndom 
och en trygg och utvecklade skolgång. 
Genom tidiga insatser och arbete för att 
förebygga – såväl fysisk som social och 
psykisk hälsa – kan fler barn och unga få 
en bra uppväxt och ett mer hälsosamt 

liv. En faktor som har stor och negativ 
effekt på barns och ungas uppväxt är 
barnfattigdom. Genom samordnade 
insatser från olika samhällsaktörer ska 
alla barns möjligheter till goda uppväxt
villkor stärkas.

Resultat per strategiområde – Barns och ungas behov

Andelen elever som avslutar sina studier i årskurs 9 med lägst betyg E i alla ämnen  
är lägre i Örebro än genomsnittet i övriga större städer. Andelen som avslutar  
gymnasieskolan med yrkesexamen eller högskoleförberedande examen är  
däremot högre än genomsnittet i övriga större städer.

Andelen elever som nått målen i alla ämnen med kunskapskrav i årskurs 3  
har minskat.

Föräldrarna är nöjda med verksamheten inom förskola och fritidshem.

Gruppstorlekarna inom förskolan fortsätter att minska.

I Örebro får alla som ansöker om barnomsorg en plats på önskat datum.

Barnfattigdomen fortsätter att minska.

När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.
När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
När mer behöver göras för utveckling i rätt riktning. 
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Trygg välfärd 
Välfärdsinsatser i en kommun skapar 
kvalitet för enskilda människor. Det 
skapar också kvalitet för samhället som 
helhet – då stärks hela Örebro. Örebro 

kommun ska vara en stad där människor 
vill växa upp, arbeta och bli gamla. Då 
krävs en trygg välfärd så att människor
nas upplevda trygghet ökar.
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Resultat per strategiområde – Trygg välfärd

Servicemottagarnas upplevelse av trygg och god omsorg har försämrats inom  
vård och omsorgsboende, men är fortsatt bra inom hemvården och i stöd till 
funktions hindrade.

Andelen servicemottagare som anger att de har fått välja utförare av hemtjänst 
fortsätter att öka.

Beläggningsgraden inom vård och omsorgsboende har sjunkit lite under året.

Örebro kommun lever inte fullt ut upp till servicegarantierna, ibland finns också en 
skillnad mellan vad kommunen har levererat och hur medborgarna uppfattar tjänsten.

I Örebro byggs många nya bostäder, under 2016 färdigställdes 2 071. 20 av dessa var 
lägenheter i gruppbostäder.

När målen nåtts och utvecklingen bidrar till kommunens helhetsresultat.
När utveckling skett men målet inte har uppnåtts.
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100 kr fördelas så här i 
kommunens verksamheter

Politisk verksamhet  1 kr

Grundskola
23 kr

Äldreomsorg
22 kr

Förskola
13 kr

Stöd till  
funktions  
hindrade

12 kr

Socialtjänst
10 kr

Gymnasieskola
7 kr

Infrastruktur  
och skydd  4 kr

Fritid och  
kultur  5 kr 

Övrig pedagogisk  
verksamhet  2 kr

Arbetsmarknadsåtgärder  
och flyktingmottagning  1 kr
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Kommunens organisation
Örebro kommun är organiserad i tre 
programområden. För varje program
område ansvarar en programnämnd.  
Ett antal driftsnämnder ansvarar för 
sina olika verksamhetsområden. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen leder och samordnar  
planeringen och uppföljningen av kom
munens ekonomi och verksamheter. 
Detta görs med stöd av programnämnder.

Barn och utbildning 
Programnämnd barn och utbildning 
ansvarar för att tillse att barn och unga 
i Örebro kommun ges möjlighet till 
barnomsorg och utbildning oavsett  
ut förare, för myndighetsutövning samt 
för kvalitetsutveckling inom området. 
Förskolenämnden ansvarar för kom
munens förskolor och öppna förskolor 
samt för barnomsorg under tid då 
förskola inte kan erbjudas. Grund skole
nämnden ansvarar för kommunens 
grundskolor, den obligatoriska särskolan 
och fritidshem. Gymnasienämnden an
svarar för kommunens gymnasieskolor, 
gymnasiesärskolan samt Riksgymnasium 
för döva och hörselskadade, Riksgymnasie-
särskola, den kommunala teknikskolan 
Komtek och vissa utbildningar för vuxna. 

Samhällsbyggnad 
Programnämnd samhällsbyggnad 
ansvarar för kommunens fysiska 
översikts planering och trafikplanering 
samt för förebyggande miljöarbete.  
 

Tekniska nämnden ansvarar för att 
tillgodose örebroarnas behov av service 
inom områdena vatten, avlopp, ren
hållning, avfallshantering, väghållning 
och parkskötsel. Byggnadsnämnden 
ansvarar för plan och byggnadsverk
samheten inom kommunen. Miljönämn
den ansvarar för prövning och tillsyn 
enligt bl.a. miljö balken, livsmedelslagen, 
tobaks lagen, alkohollagen samt smitt
skyddslagen. Fritidsnämnden ansvarar 
för skötsel av idrotts och friluftsanlägg
ningar, inomhusbad, friluftsbad och för 
föreningsbidrag. Kulturnämnden ansvarar 
för Kulturskolan, Bio Roxy, Örebro 
konsthall, folkbibliotek, fritidsgårdsdrift 
och kommungemensam ungdomsverk
samhet, samt stödjer och samordnar 
stadsdelsutvecklingen. 

Social välfärd 
Programnämnd social välfärd ansvarar 
för ett utbud av välfärdstjänster, såväl 
i egen regi som med externa utförare. 
Nämnden utfärdar kvalitetskriterier för 
tjänsterna samt ansvarar för delar av 
myndighetsutövningen inom området. 
De två vård och omsorgsnämnderna 
ansvarar för kommunens vård och om
sorgsboenden, hemvård, dagcentraler, 
anhörigstöd och rehabilitering. Nämnden 
för funktionshindrade ansvarar för stöd 
och service till personer med funktions
nedsättning. De två socialnämnderna 
ansvarar för socialtjänstens individ och 
familjeomsorg. Överförmyndarnämnden 
ansvarar för tillsyn över förmyndares, 
förvaltares och gode mäns uppdrag. 
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Landsbygdsnämnden 
Nämnden finns direkt under Kommun
styrelsen och ansvarar för att stimulera 
utvecklingen på landsbygden samt är ett 
referensorgan i de frågor som rör lands
bygden i Örebro kommun. 

Vuxenutbildnings- och arbets-
marknadsnämnden 
Nämnden finns direkt under Kommun
styrelsen och ansvarar för kommunal 
vuxenutbildning, vuxenutbildning för 
personer med funktionsnedsättning, 
svenska för invandrare (sfi) samt upp-
dragsutbildning och annan komplett
erande vuxenutbildning. Nämnden 
ansvarar även för insatser inom kommu
nens arbetsmarknadsprogram samt för 
försörjningsstöd. 

Politiskt styre
Örebro kommun leds 2015–2018 av 
Socialdemokraterna, Kristdemokraterna 
och Centerpartiet i samverkan.

Kommunens företag och stiftelser
Örebro kommun har valt att bedriva 
en del av sin verksamhet i företagsform 

och har därför ägarintressen i ett antal 
olika aktiebolag, ekonomiska föreningar 
och stiftelser.

Örebro kommun har en koncern 
för huvuddelen av de kommunägda 
aktie bolagen med det helägda Örebro 
Rådhus AB som moderbolag. Följande 
tio bolag ägs helt eller delvis direkt av 
moderbolaget; Örebrobostäder AB, 
Örebroporten Fastigheter AB, Futurum 
Fastigheter i Örebro AB, Kumbro 
Utveckling AB, Länsmusiken i Örebro 
AB, Örebrokompaniet AB, Örebro Läns 
Flygplats AB, Alfred Nobel Science 
Park AB, Länsteatern i Örebro AB och 
Oslo–Stockholm 2.55 AB.

MANDATFÖRDELNINGEN I  
KOMMUNFULLMÄKTIGE 2015:
Socialdemokraterna.......................... 24
Moderaterna ...................................... 13
Miljöpartiet ............................................ 6
Sverigedemokraterna ......................... 6
Centerpartiet ........................................ 4
Kristdemokraterna ............................... 4
Liberalerna ............................................ 4
Vänsterpartiet....................................... 4
Summa ................................................65
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FOTO: ÖREBRO KOMMUN DÄR INGET ANNAT ANGES.
PRODUKTION: ADVANT PRODUKTIONSBYRÅ. TRYCKERI: ÅTTA.45.

Fakta om Örebro
BEFOLKNING
Här bor 146 631 personer (74 171 kvinnor och  
72 460 män). I kommunen finns invånare från 
mer än 165 olika länder.

YTA
1 380 kvadratkilometer (landareal).

LÄGE
Mitt i Sveriges befolkningsmässiga centrum med 
20 mil till Stockholm och 30 mil till Göteborg.

HISTORIA
Staden Örebro firade 750-årsjubileum år 2015. 
Slottet började byggas redan på 1200talet.

SKOLOR
Örebro universitet, 15 gymnasieskolor varav fem 
kommunala, över 40 kommunala grundskolor 
och 14 friskolor.

LOGISTIKCENTRUM
Flyg, järnväg, Europavägar och godspendel till 
Göteborgs hamn.

HÄR FINNS
Sveriges fjärde största sjö Hjälmaren, djupa  
skogar och öppna landskap, berg och slätter 
och ett 20tal stadsnära natur och kulturreservat.

VÄNORTER
Drammen i Norge, Kolding i Danmark, 
Lappeenranta/Villmanstrand i Finland, 
Stykkishólmur på Island, Lodz i Polen, Yantai  
i Kina, Terrassa i Spanien och Pau i Frankrike.

TA REDA PÅ MER!
På orebro.se kan du läsa kommunens  
årsredovisning, nämndernas årsberättelser, 
temarapporter om personal och hållbar 
utveckling och mycket mer.

O, Helga Natt är Sveriges största 
julkonsert och en jultradition sedan 
2001. Bilden är från konserten 2016. 
Foto: Örebro kommun.


