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ÖREBRO LÄN

Det går bra för Örebro än. Det är fler som jobbar, vi har bland
de bästa sjukhusen i landet och fler vill bo och leva i vårt län.
Men fortsatta satsningar på sjukvård och trygghet krävs. Vi vill
fortsätta utveckla länets sjukvård där väntetiderna ska minska
och tillgängligheten öka genom fortsatt satsningar på våra
vårdcentraler och de tre akutsjukhusen. Vi ska behålla två
förlossningsenheter.
Vi ska bygga ett starkare samhälle, trygghet ska råda på våra
gator och torg, alla ska mötas av en trygg, jämlik och jämställd
kunskapsskola och sjukvård.
Vi socialdemokrater väljer därför investeringar i sjukvård och
trygghet. Det går före stora skattesänkningar och
privatiseringar. Vi socialdemokrater i Örebro län vill:
Väntetiderna till cancervården och till vårdcentralen ska
minska. När du behöver ska du ha en fast vårdkontakt.
Vården i Region Örebro län håller hög kvalitet. Det är bra. Men
fortfarande för för många vänta för länge på vård och behandling. Därför vill vi arbeta för att minska väntetiderna och att äldre,
kroniskt sjuka och andra med stora behov ska ha en fast kontakt
i vården. Därför vill vi arbeta för att minska väntetiderna och att
de som behandlas för svåra sjukdomar ska ha en fast vårdkontakt
under tiden.
Vård för äldre
Vi Socialdemokrater kommer alltid att prioritera en trygg och
tillgänglig vård för äldre. Vi vill investera i fler äldremottagningar
i närsjukvården, fler mobila team samt se till att det finns snabbspår för äldre på alla våra akutmottagningar. Det är satsningar
som skapar en tryggare och mer tillgänglig vård.
Bekämpa den psykiska ohälsan hos barn och unga – inget
barn eller ungdom ska hamna mellan stolarna.
Den psykiska ohälsan hos unga är ett samhällsproblem. Vi
socialdemokrater vill öka samverkan mellan sjukvården och sko-

lornas elevhälsa. Vi vill också stärka barn- och ungdomspsykiatrin.
Ingen ung ska hamna mellan stolarna.
Personal i vården och blåljusverksamheter
ska vara trygga på jobbet.
För att öka tryggheten och garantera säkerheten vill vi att det
straffrättsliga skyddet stärks för blåljuspersonal och annan vårdpersonal som arbetar utanför sjukhuset. Vi vill också se över om
det finns behov av fler väktare och utökade möjligheter till
kameraövervakning i anslutning till särskilt utsatta arbetsmiljöer.
Krav på goda villkor vid upphandling i offentlig verksamhet.
Stat, kommuner och landsting/region upphandlar varor och
tjänster för en kostnad om ca 600 miljarder kronor om året.
Genom tydliga krav vid offentlig upphandling kan vi tillsammans
utveckla den svenska modellen med schyssta villkor på svensk
arbetsmarknad. Ett sådant exempel är ”Vita jobb-modellen”.
Socialdemokraterna i kommuner i Örebro län och Region Örebro
län ska kräva goda villkor för de anställda. Vid upphandling ställs
krav i nivå med kollektivavtal, vilket säkerställs genom att ställa
särskilda kontraktsvillkor ur tillämpligt kollektivavtal vid respektive
upphandling.
Örebro län – logistiknavet i Sverige
Örebro län ska fortsätta vara en stark logistikregion. Det offentliga, näringslivet och universitetet har en stark samverkan för att
utveckla Örebro län ytterligare som logistikregion. Vi vill investera
för att fortsätta utveckla logistiken i regionen genom effektivare
och mer hållbara transporter. Det gör vi genom bättre vägförbindelser och fortsatta satsningar på järnvägstransporter. Det är
satsningar som skapar arbetstillfällen i regionen.
Oberoende av hyrpersonal
Socialdemokraterna kommer fortsätta arbeta för att personalen i
vården ska vara anställd och inte inhyrd. Fasta läkare ger
kontinuitet för patienterna och stärker samtidigt utvecklings-

möjligheterna för verksamheten. Örebro län ska vara oberoende
av hyrpersonal inom vården.
Alla ungas möjligheter att klara gymnasiet ska öka
Andelen elever som påbörjar gymnasiet och tar examen inom
tre år har ökat från 71,4 procent år 2014 till 75,2 procent år 2017,
enligt siffror från Skolverket. Men var femte elev klarar inte
gymnasiet. Fler behöver klara sin gymnasieutbildning. Vi ska
fokusera på insatser för att fler ska få gymnasiebehörighet med
sig redan från 9:an men också insatser inom gymnasieskolan
kommer krävas. I båda fallen vill vi speciellt lyfta det specialpedagogiska stödet, lovskola, elevhälsa och att fler lärare
utbildas och anställs. Ett helhetsgrepp ska tas i hela regionen för
att öka möjligheterna för de unga att klara gymnasiet.
Fler kompetenta specialister i vården
För att patienten ska få den bästa vården krävs kompetenta och
engagerade medarbetare. Det saknas specialistkompetens inom
stora delar av den svenska sjukvården. I Region Örebro län har
vi länge arbetat för hantera det framförallt genom det lyckade
arbetet där medarbetarna ges möjlighet utbilda sig till
specialister med bibehållen lön. Det arbetet vill vi fortsätta och
ytterligare bygga ut.
Fler lärcentra för en stärkt kompetensförsörjning
Kompetensförsörjningen ska stärkas i hela Örebro län. Därför
satsar vi på fler lärcentra.
Vi vill att lärcentra, kopplade till kommun, gymnasium,
universitet, Region Örebro län och näringsliv, ska finnas i varje
länsdel och fortsätta utveckla de som finns. Sverige ska vara ett
land där människor genom hela livet kan utbilda sig och fylla på
sina kunskaper för att ta de jobb som växer fram utan att
geografiska avstånd utgör hinder.

