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BLI MEDLEM I SOCIALDEMOKRATERNA!

RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER!
Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och 
framtidstro. För Socialdemokraterna i Örebro län 
går investeringar i fler jobb, en bättre skola och 
tillgängligare vård före ofinansierade 
skattesänkningar.

Jobb och tillväxt är den främsta förutsättningen 
för att utveckla välfärden. När fler har ett arbete 
ökar skatteintäkterna och gör det möjligt att göra 
vården och skolan bättre. All välfärd ska bedrivas 
utifrån människors och samhällets behov och med 
fokus att hålla högsta kvalitet. Pengarna som läggs 
på välfärd ska därför gå till mer personal, bättre 
arbetsvillkor och högre kvalitet - inte till vinst- 
intressen.

Den 14 september bestämmer 
du väg för Sverige och vårt län.

Rösta på Socialdemokraterna.



EN TILLGÄNGLIG VÅRD FÖR ALLA
En god och tillgänglig hälso- och sjukvård som är byggd 
på närhet och kvalitet ska finnas till var och en som behö-
ver den i livets alla skeenden. Det ska alltid vara vårdens 
ansvar att säkerhetsställa att patienten får vård i tid och på 
rätt nivå som möter patientens behov. För dig som söker 
vård ska det vara lätt, snabbt och säkert att nå sjukvården.

Därför vill vi att: 

• Cancerpatienter ska få behandling inom 4 veckor. 
Cancersjukvården ska utvecklas och ses som akutsjuk-
vård. Därför vill vi garantera alla patienter behandling 
inom fyra veckor efter diagnos. 

• 

• Alla tre sjukhusen i länet ska fortsätta utvecklas – 
vi tänker aldrig sälja ut sjukhusen. 
Vi vill fortsätta att utveckla våra tre sjukhus i länet i 
offentlig regi så att de blir ännu bättre. Vi vill fortsätta 
att stärka utvecklingen av universitetssjukvården för 
att medborgarna ska få sjukvård av högsta kvalitet på 
hemmaplan.

• Vårdpersonal ska erbjudas kompetensutveckling. 
Det krävs fler specialistutbildade inom sjukvården. De 
som vill specialisera sig inom områden där sjukvår-
dens behov är som störst ska kunna få en studielön. 
 
 

Våra ledande regionkandidater: Irén Lejegren, Marie-Louise 
Forsberg-Fransson, Robert Mörk och Jenny Steen.



• Ett patientkontrakt skapas - vi vill öka inflytandet 
för patienterna. 
För att ge en snabbare och en mer trygg och samman-
hållen vård vill vi införa ett patientkontrakt. Det ska 
omfatta alla delar i hälso- och sjukvården: besök, un-
dersökningar, röntgen, remisser. Patienten ska kunna 
påverka och ha information om hela vårdkedjan. 

• Proffsen ska få vara proffs. 
Vi vill avlasta läkare och sjuksköterskor med uppgifter 
som andra kan göra bättre. Då får de mer tid till vård 
och behandling av patienter och du som patient kan 
få snabbare och bättre vård.

FORTSÄTT ATT UTVECKLA 
VÅRDCENTRALERNA
Tillsammans med vårdens anställda vill vi att vårdcentra-
lerna i vårt län ska vara Sveriges bästa. Därför fortsätter vi 
att utveckla vårdcentralerna. För att nå det målet satsar vi 
mer pengar för att få fler läkare och annan personal.

Därför vill vi att: 

• Det anställs fasta läkare,  vi vill minska antalet 
hyrläkare på länets vårdcentraler. 
Utöver mer pengar till nya tjänster kommer vi att sat-
sa på att utbilda fler läkare vid Örebro universitet och 
öka antalet läkare under specialistutbildning. 

• En ingång skapas – du som söker vård ska bli 
vägledd av sjukvårdens personal. Inte hänvisad. 
I kontakten med vården ska man bli lotsad och väg-
ledd så att man kommer rätt.

• Du ska få personlig kontakt med vårdcentral den 
dag du söker vård. 
Behöver du som patient komma i kontakt med vården 
ska du göra det samma dag du söker. Då ska också 
sjukvården erbjuda en personlig kontakt. Patienten 
ska bli sedd och lyssnad på. 



TRYGG VÅRD FÖR ÄLDRE
Det är en positiv utveckling att fler blir äldre, men också 
en utmaning för vården. Det är viktigt att hela tiden för-
bättra och utveckla de förebyggande och hälsofrämjande 
insatserna för äldre. Vi måste kunna möta de äldres behov.
Därför vill vi att:

• Sjukvården ska vara avgiftsfri för alla 85 år och 
äldre. 
Vi vet att många av våra äldre lever med väldigt små 
marginaler. Därför vill vi införa en avgiftsfri sjukvård 
för alla över 85 år. 

• Det ska finnas sjukvård nära dig. 
Vi vill utveckla fler mobila lösningar inom sjukvården. 
För att ha en god tillgänglighet till vården behövs 
korta köer, möjlighet till kontakt men också närheten 
geografiskt.

• Gemensamma vårdplatser i sjukvården utvecklas 
mellan kommuner och landsting så att patienter 
kan komma hem tryggare. 
Som patient ska man inte behöva känna en otrygghet 
för att bli hemskickad efter vård. Därför vill vi säkra 
hemgången i samverkan mellan sjukvården och kom-
munerna så att patienten kan komma till sin hemkom-
mun men ändå vara under uppsikt efter behandling. 



BARN OCH UNGA SKA HA DE BÄSTA 
FÖRUTSÄTTNINGARNA
Det är viktigt att kunna erbjuda barn och unga en bra vård 
oberoende av storleken på deras föräldrars plånbok. Ett 
förebyggande arbete är viktigt för att ge så bra förutsätt-
ningar i vården som möjligt.
Därför vill vi att:

• En familjegaranti vid förlossning införs. 
Båda föräldrarna ska kunna vara tillsammans på BB 
det första dygnet.

• Fler familjecentraler inrättas. 
I samarbete med länets kommuner vill vi skapa fler 
familjecentraler och bredda deras uppdrag. Det är 
viktigt för att familjerna ska känna en närhet till pro-
fessionell personal med fokus på föräldraskapet och 
barnens första tid. 

• Satsningen på en avgiftsfri sjukvård för barn och 
unga upp till 25 år ska fortsätta. 
Ingen ung ska behöva avstå vård på grund av ekono-
miska faktorer. 

• Ett glasögonbidrag ska ges upp till 25 år. 
Redan idag finns ett glasögonbidrag upp till 20 år i 
länet. Vi vill höja det för unga upp till 25 år.

• Du mellan 20-25 år ska vartannat år erbjudas en 
avgiftsfri undersökning i tandvården. 
Vi vill arbeta för att unga upp till 25 år inte ska få en 
försämrad tandhälsa. 

• Det satsas på barn- och ungdomskulturen. 
Länsteatern har ett stort ansvar att i hela länet spela 
teater för barn och unga. Vi vill också utveckla en 
regional ”Ung peng”, ett bidrag som ska uppmuntra 
och stötta ungdomar som vill genomföra arrange-
mang/aktiviteter inom kultur– och fritidsområdet.



FLER JOBB I HELA ÖREBRO LÄN
Det behövs en betydligt mer aktiv jobbpolitik, utbild-
ningsinsatser, investeringar i infrastruktur och bostäder 
för att skapa fler jobb i vårt län. Även om det största 
ansvaret för jobb, utbildning och infrastruktur ligger 
nationellt måste vi ta ansvaret för att skapa fler jobb i vår 
region.
Därför vill vi att:

• Ännu fler unga ges möjlighet till sommarjobb. 
Ett sommarjobb ger en ingång på arbetsmarknaden 
och kan vara ett första steg till ett permanent arbete.

• Måluppfyllelsen i skolan ska öka. 
Vi vill fortsätta den länsgemensamma satsningen på 
att höja måluppfyllelsen och utbildningsnivån i länets 
skolor genom regionens skolstödsorganisation.

• Det satsas på regionala bristyrkesutbildningar. 
Idag har många företag svårt att hitta medarbetare 
med rätt kompetens samtidigt som arbetslösheten är 
hög. Vi vill utveckla detta samarbete med privata och 
offentliga utförare. 

Våra ledande riksdagskandidater: Alaa Idris, Håkan Bergman, 
Matilda Ernkrans, Lennart Axelsson och Eva-Lena Jansson.



• Extratjänster för långtidsarbetslösa ska införas. 
Genom att erbjuda långtidsarbetslösa extratjänster i 
kommuner och landsting kan vi höja kvaliteten i väl-
färden. Dessutom får arbetslösa riktiga jobb.

• En regional företagsförmedling ska utvecklas. 
Idag tvingas företag i vårt län att läggas ned eftersom 
det inte finns någon som är beredd att ta över. Därför 
vill vi utveckla en regional företagsförmedling.

• Riksväg 50 och 51 ska förbättras. 
Båda vägarna är viktiga för länet och har stora brister 
idag. Samtidigt vill vi bygga ut kapaciteten för kollek-
tivtrafik på väg och järnväg i vårt län.

• Studentbostäder ska byggas. 
Ge landstingets fastighetsbolag i uppdrag att förutom 
seniorbostäder också ta ett ansvar för att bygga stu-
dentbostäder i länet. Vi vill också införa en bostadsga-
ranti i länet för studenter vid Örebro universitet.

KOLLEKTIVTRAFIK FÖR FLER JOBB
Satsningar på infrastruktur och kollektivtrafik är viktiga 
för att skapa jobb och tillväxt. Samtidigt kommer en stor 
del av vår påverkan på miljö och klimat från trafiken. Re-
gion Örebro län tar ett viktigt ansvar för att ställa om till 
ett hållbart trafiksystem.

Därför vill vi att:

• Det blir möjligt att resa billigare. 
Införa lågtrafiktaxa på länstrafikens bussar för att de 
som har större möjlighet att påverka sitt eget resande 
ska kunna sänka sina reskostnader. Dessutom vill vi 
sänka kostnaderna för de längsta resorna.

• Fler expressbussar ska köras. 
Fram till 2018 vill vi bygga ut expressbusstrafik mel-
lan Örebro och Askersund, Karlskoga, Fjugesta samt 
Odensbacken. Genom att knyta samman länet med 
en snabb busstrafik kan tillväxt i en del av länet 
spridas till andra delar.



• Fler och tätare turer införs där folk reser mest. 
Förtäta tågtrafiken mellan Lindesberg och Örebro 
samt mellan Örebro och Stockholm. Det ska gå minst 
ett tåg i timmen under hela dagen och ett tåg i halv-
timmen på morgon och eftermiddag.

• Enbart bussar med fossilfria bränslen ska köras. 
Ställa krav på fossilfria bränslen, såsom el och biogas, 
i samtliga kollektivtrafikupphandlingar. 

BÄTTRE MILJÖ OCH KLIMAT
Socialdemokraterna i Örebro län har en lång tradition att 
driva miljö- och klimatfrågor. Örebro läns landsting är 
ledande i omställningen till ekologisk kost och har kommit 
långt när det gäller att minska energiförbrukningen i verk-
samheterna. Samtidigt kan vi konstatera att det är långt 
kvar till att uppnå ett ekologiskt hållbart samhälle.
Därför vill vi att:

• Energiförbrukningen i våra fastigheter 
ska minska. 
Vi vill satsa mer resurser på att minska energiförbruk-
ningen i våra fastigheter. 

• Mer miljövänlig el ska skapas. 
Vi vill, själva eller tillsammans med andra skapa mer 
miljövänlig energi. Under kommande mandatperiod 
ska halva Region Örebro läns elförbrukning komma 
från nytillförd förnybar el. 

• Kemikalier i barns vardag ska minska. 
Barn är särskilt utsatta för kemikalier i vardagen. 
Tillsammans med kommunerna i länet vill vi påbörja 
ett arbete för att kraftigt minska barns exponering för 
kemikalier i förskolan.



Våra 5 viktigaste löften till dig:
• Alla ska erbjudas en personlig kontakt med 

vårdcentral den dag man söker vård.
• Landstingets sjukvård ska vara avgiftsfri för alla 

från 85 år.
• Fortsätta utveckla alla tre akutsjukhusen i länet - 

vi tänker inte sälja ut vården.
• Starta regionala bristyrkesutbildningar utifrån 

arbetsmarknadens behov.
• Förbättra kollektivtrafiken - halvera priset på 

resor när det inte är rusningstrafik.


