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 Vänsterpartiets landstings- och riksdagskandidater 
       
  Karin Poppius, Hällefors, 1:a namn på norra landstingslistan 
  Kenneth Lantz, Laxå, 1:a namn på södra landstingslistan 
  Maria Nyberg, Karlskoga, 1:a namn på västra landstingslistan 
  Mia Sydow Mölleby, Hallsberg, 1:a namn på riksdagslistan 
  Jihad Menhem, Örebro, 1:a namn på listan Örebro/Lekebrg 
 

 
 
Våra kandidater till regionfullmäktige i Örebro län: 
 
 
Regionlistan Örebro-Lekeberg 

1. Jihad Menhem, Landstingsråd, Örebro 
2. Jeanette Hermansson Rapp, Kulturarbetare, Örebro 
3. Margareta Carlsson, Lärare, Lekeberg 
4. Jessica Karlqvist, Gymnasielärare, Örebro 
5. Gunnel Lindblom, f.d. Barnmorska, Örebro 

 
Regionlistan Norra 

1. Karin Poppius, Studerande, Hällefors  
2. Therese Hoikkala, Socialsekreterare, Nora  
3. Stefan Backius, Projektledare, Hällefors  
4. Christer Lindström, Busschaufför, Ställdalen  
5. Agneta Lindkvist, Speciallärare, Lindesberg 

 
Regionlistan Västra  

1. Maria Nyberg, Undersköterska, Granbergsdal  
2. Anita Bohlin Neuman, Undersköterska, Degerfors  
3. Ingvar Eriksson, Valsverksreparatör, Degerfors  
4. Ireen von Wachenfeldt, Feminist, Karlskoga  
5. Gertowe Thörnros, Lantbrukare, Degerfors 

 
Regionlistan Södra  

1. Kenneth Lantz, Ingenjör,Laxå  
2. Katarina Raneborn, Egenföretagare, Askersund  
3. Staffan Göransson, Städare, Kumla  
4. Mia Sydow Mölleby, Riksdagsledamot, Hallsberg 
5. Rune Karlsson, Pensionär, Askersund 
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Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på 
ekologisk grund vars ideologi grundas i övertygelsen om alla 
människors lika värde. Vi motsätter oss bestämt privata vinster i 
välfärden och vill istället använda välfärdens skattepengar till en 
bra barn- och äldreomsorg och en jämlik och jämställd sjukvård. 
 

 
 
Vänsterpartiet Örebro län vill förbättra möjligheterna för länets 
innevånare att bo där man vill. Därför kommer vi att driva en 
offensiv regionpolitik genom att säkerställa, att det finns bra 
bostäder, kollektivtrafik och annan infrastruktur i alla länets 
kommuner. Vi vill även förstärka arbetsmarknaden där 
arbetslösheten är som störst. Ungdomsarbetslösheten ska 
prioriteras. 
 
 • En röst på Vänsterpartiet i den nya region Örebro län   
   kommer att öka möjligheterna att få en sammanhållen,   
   jämlik och jämställd region. 
 
EN VÄLFÄRD FRI FRÅN VINSTUTTAG –  
REGION ÖREBRO LÄN ÄR INTE TILL SALU 
 

Vänsterpartiet Örebro län vill värna varje skattekrona. Våra 
skattepengar ska inte försvinna till privata bolag i skatteparadis 
eller slösas bort i upphandlingar av våra gemensamma sjukhus 
eller annan vårdverksamhet. Ingen ska få bedriva sjukvård med 
det primära målet att tjäna pengar, vinster ska återinvesteras i 
vården. 
          
Vänsterpartiet vill 
 • ha en välfärd fri från vinstuttag. 
 • försvara och utveckla offentlig välfärdsverksamhet.          

SJUKVÅRD FÖR ALLA  
 
Vänsterpartiet Örebro län ser bästa möjliga hälsa som en 
grundläggande mänsklig rättighet. En bra folkhälsa är en 
angelägenhet för hela samhället och förutsätter jämlikhet och 
utbyggd välfärd. En bra och jämlik hälsa är också det viktigaste 
målet för vården. 
 

 
 
De som jobbar inom vården har rätt till en bra arbetsmiljö, 
inflytande i jobbet och konkurrenskraftiga löner. Lagarbete och 
samarbete mellan olika personalgrupper ska vara normen. 
 
Vänsterpartiet Örebro län vill ha en sjukvård som jobbar 
förebyggande och hälsofrämjande och utgår från en social 
helhetssyn. Vården ska aktivt samarbeta med andra 
samhällsaktörer för minskade klassklyftor i hälsa.  
 
Kvinnor och män ska ha samma rätt till bra vård. Ingen 
diskriminering ska förekomma på grund av funktions- 
nedsättning, sexuell läggning, könsidentitet eller etnicitet. 
 
Papperslösa, asylsökande och gömda ska ha full rätt till sjukvård. 
Kvalitén, särskilt när det gäller omvårdnad och rehabilitering 
måste förbättras. Många med funktionsnedsättning och kroniska 
sjukdomar behöver bättre vård och rehabilitering. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att hälso- och sjukvården ska vara till för alla på lika  
   villkor, jämställd och jämlik.  
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FOLKHÄLSA 
 
Vänsterpartiet Örebro län vill förbättra folkhälsan och utjämna de 
hälsoskillnader som finns. Det ska vi genom att föra en 
folkhälsopolitik som angriper hälsans sociala och ekonomiska 
bakgrund. 
 

 
 
En förbättrad och mer jämlik folkhälsa kräver bland annat en 
politik för arbete och sysselsättning åt alla, ersättningsnivåer i 
socialförsäkringen som ger inkomster som går att leva på och 
andra åtgärder för att skapa en jämnare inkomstfördelning, 
åtgärder för att förbättra arbetsmiljöer, en bostadspolitik som 
bidrar till att skapa bra bostadsområden, en restriktiv 
alkoholpolitik och nolltolerans mot narkotika. 
 
Primärvården har en viktig roll, där kan sambanden mellan hälsa 
och levnadsvanor uppmärksammas. Patienterna ska få 
motivation och stöd att förändra sin livsstil och sina levnadsvanor. 
 
Vänsterpartiet vill att region Örebro län tillsammans med länets 
kommuner gör sociala investeringar för att tidigt kunna hjälpa 
barn, ungdomar och vuxna i behov av stöd.   
 
Vänsterpartiet vill 
 • att ett strategiskt folkhälsoarbete genomförs i samarbete  
   med länets kommuner och andra ideella organisationer för  
   att minska skillnader i hälsa i region Örebro län. 
 • Införa sociala investeringar i regionens verksamhet. 

VÅRDCENTRALERNA - BASEN I VÅRDEN  
 
Vårdcentralerna är basen i vården och måste vara tillgängliga för 
alla, ha en bred kompetens och ge ett gott bemötande. Alla 
medborgare ska känna sig trygga och säkra i kontakten med 
hälso- och sjukvården och vårdcentralerna.  
Det ska vara lätt att komma i kontakt med vården och det ska 
vara lätt att få tider för undersökning och behandling. 
 
Vänsterpartiet vill fortsätta arbetet med att utveckla och stärka 
vårdcentralerna så att blir ännu mer tillgängliga. 
  
 • Region Örebro län ska ha Sveriges bästa vårdcentraler.  
 
 

 
 
TRE FULLVÄRDIGA AKUTSJUKHUS SOM DRIVS I 
OFFENTLIGT REGI 
 
Vår sjukvård ska tillgodose behoven i hela regionen och vi i 
Vänsterpartiet Örebro län kommer även i fortsättningen försvara 
våra tre akutsjukhus. 
Patienter som behöver vård ofta och länge ska få vården så nära 
bostadsorten som möjligt. Självklart ska all vård i regionen hålla 
en god kvalitet. 
 
Den snabba befolkningsökningen gör att behoven av 
ombyggnationer och utbyggnad av akutsjukhusen ökar. 
 
 • Antalet vårdplatser ska utökas på alla tre akutsjukhus och  
   tillräckliga resurser tillföras för att klara behoven. 
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TÄNDERNA ÄR EN DEL AV KROPPEN 
  
Vänsterpartiet vill ha en ny tandvårdsförsäkring som ska 
skattefinansieras. Målet är en fri tandvård för alla.  

 
 
Vänsterpartiet Örebro län anser att de höga tandvårds-
kostnaderna är oacceptabla, därför arbetar vi för att tandvården 
ska ingå i högkostnadsskyddet. 
Tandvården för barn- och unga är idag avgiftsfri upp till 19 års 
ålder, den åldersgränsen kan landstinget höja oavsett det statliga 
försäkringssystemet. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att tandvård för barn och ungdomar upp till 25 års ålder  
   ska vara avgiftsfri. 
 • att metoder utarbetas för att kalla asylsökande och gömda  
   barn till undersökning.  
 
 
DEN PSYKISKA OHÄLSAN 
 

Det finns en mängd faktorer som påverkar den psykiska hälsan. 
Flera rapporter och undersökningar understryker arbetslivets 
betydelse. På många områden har kraven och stressen ökat och 
arbetet blivit mer psykiskt ansträngande. Omfattande 
omorganisationer, osäkra anställnings- förhållanden liksom små 
möjligheter att påverka sin arbetssituation har negativ påverkan 
på den psykiska hälsan. Genom tidiga och rätta insatser kan man 
minska lidandet och förkorta vårdtiden. 
Det är extra viktigt med kontinuitet inom den psykiatriska vården 
och därför måste den utvecklas och samarbetet mellan psykiatrin, 

kommunerna och olika patient- och anhörigföreningar måste 
förstärkas.  
 
Vänsterpartiet vill 
 • ha ökade satsningar på närsjukvården, psykiatrin,  
   rättspsykiatrin och Beroendecentrum.  
 
 
STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONS-
NEDSÄTTNING 
 
Region Örebro län har ett stort ansvar för att människor med 
funktionsnedsättningar får det stöd som behövs och ges 
möjligheter till goda levnadsvillkor. 
 
  

 
 
 
Vänsterpartiet Örebro län anser att tillgång till bra hjälpmedel för 
många är nödvändigt för att klara det dagliga livet och möjliggöra 
ett aktivt deltagande i samhället. Vi ser brukarnas organisationer 
som en viktig resurs och samarbetspartner i arbetet med att 
förbättra vården och levnadsvillkoren för människor med 
funktionsnedsättningar. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • öka insatserna för att människor med funktions- 
   nedsättningar ska få arbete och meningsfull  
   sysselsättning. 
 • att tillgänglighetshinder i allmänna lokaler undanröjs. 
 • att behovet av hjälpmedel och rehabilitering måste  
   tillgodoses. 
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BARN OCH UNGDOMAR - VÅR FRAMTID 
 

Region Örebro län tillsammans med kommunerna har ett stort 
ansvar för barn och ungdomars hälsa och uppväxt. Känslan av 
utanförskap och självdestruktiva beteenden har lett till att antal 
barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa ökat senaste 
åren. Barn och ungdomar i hushåll med en utsatt ekonomisk 
situation ägnar sig mer sällan åt fysisk aktivitet, slarvar med 
frukosten och börjar röka tidigare. 
 
Vänsterpartiet Örebro län anser att satsningar på att förbättra 
barn och ungdomars hälsa måste göras för att undvika framtida 
problem och ohälsa. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att barn och ungdomars hälsa ska vara ett prioriterat  
   område för region Örebro län. 
 • öka insatserna för vissa riskgrupper utifrån identifierade  
   skillnader i hälsa beroende på socioekonomiska  
   förhållanden och kön. 
 • öka samverkan mellan de olika huvudmännen som har   
   ansvar för barns hälsa. 
 
 
ÄLDRES HÄLSA 
 
En rättvis och solidarisk politik som stärker de äldres ställning i 
samhället, skapar möjlighet till social gemenskap och ett aktivt liv 
i alla åldrar minskar i hög grad ohälsa och framtida vårdbehov. 
Vården av äldre ska kombinera en hög medicinsk kvalitet och bra 
omvårdnad. Bristen på geriatrisk kompetens måste aktivt 
åtgärdas. Insatser för äldre ska ha en tydlig förebyggande 
inriktning. 
 

Förebyggande hembesök där man åtgärdar exempelvis 
olycksrisker har visat sig vara en effektiv skadeförebyggande 
insats. 

Vänsterpartiet vill 
 • att fysisk aktivitet ska anpassas till äldres behov.  
 • att äldre ska ha möjlighet att få så mycket av vård,  
   stöd, omsorg och hjälp som möjligt på ett och  
   samma ställe.  
 
 
HBTQ - PERSONER 
 
Vi gläds åt att Örebro läns landsting på Vänsterpartiets initiativ 
tagit en övergripande HBTQ-policy- och plan för landstingets 
verksamheter. Detta har lett till certifiering av alla 
ungdomsmottagningar samt en vårdcentral.  
 

 
 
Vänsterpartiet Örebro län anser att det är viktigt med ett HBTQ-
perspektiv i alla verksamheter i Region Örebro län. Vi vill särskilt 
understryka den psykiska ohälsan hos framför allt yngre HBTQ-
personer, därför vill vi att regionen fortsätter utbilda personalen i 
dessa frågor. 
  
Under mandatperioden ska fler verksamheter i regionen HBTQ-
certifieras. HBTQ-kompetens ska vara självklar på alla 
akutsjukhus. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • ha fler HBTQ-certifieringar av Region Örebro läns  
   verksamheter under mandatperioden.   
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 • ha fler HBTQ-certifieringar av Region Örebro läns  
   verksamheter under mandatperioden.   



KÖNSPERSPEKTIV I REGION ÖREBRO LÄN 
 
Kvinnor och män i region Örebro län ska ha lika tillgång till vård 
utifrån könsspecifika behov och vården ska hålla lika god kvalitet 
oavsett kön. 
 
Inom vården finns risk för att föreställningar om hur män och 
kvinnor är eller ska vara påverkar de medicinska bedömningarna. 
Att betrakta människor som individer är en viktig del i 
patientsäkerhetsarbetet, både för män och för kvinnor. 
 

 
 
Våld mot kvinnor är ett stort och allvarligt folkhälsoproblem. Här 
behövs ökad kunskap och tydliga strategier för hur mäns våld ska 
upptäckas och bemötas. Det nationella centret för kvinnofrid och 
regionens kvinnojourer bör förstärkas. 
 
Vänsterpartiet Örebro län arbetar för att vården och 
vårdutbildningarna ska ha ett tydligt genusperspektiv. 
Könsuppdelad statistik är ett viktigt verktyg för att kunna upptäcka 
och åtgärda könsrelaterade orättvisor i vården. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • införa tydliga strategier för hur mäns våld ska  
   upptäckas och bemötas.  
 • ha en könsuppdelad statistik i vården.  
 • ha ett könsperspektiv i hela region Örebro läns  
   arbete, nolltolerans mot diskriminering av kvinnor. 

LÅGA PATIENTAVGIFTER  -  EN RÄTTVISEFRÅGA  
 
Låga patientavgifter är av betydelse för att inte människor ska 
behöva avstå från behövlig vård av ekonomiska skäl. Alltför höga 
avgifter kan leda till en utveckling att låginkomsttagare är med 
och finansierar sjukvården via regionskatten, men sedan inte har 
råd att använda den när det behövs. 
 

 
 
Vänsterpartiets krav är att dessa skadliga avgifter ska avskaffas. 
På sikt bör en väl utbyggd och stärkt första linjens vård, där 
primärvården ingår, vara avgiftsfri. 
 
Vänsterpartiet Örebro län ser det som viktigt att 
högkostnadsskydden ligger på nivåer som gör att inte människor 
med stora vårdbehov drabbas av alltför höga kostnader och vill 
ha en samordning av högkostnadsskydden. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att patientavgifterna ska vara låga och totalt sett  
   ligga på oförändrad nivå även under nästa  
   mandatperiod.  
 • att vård för barn och ungdomar upp till 26 års  
   ålder ska fortsatta vara avgiftsfri.  
 • att det högkostnadsskydd landstinget råder över  
   ska samordnas.  
 • ha avgiftsfria hjälpmedel samt avgiftsfri  
   förskrivning och utprovning av hjälpmedel.  
 • ha en avgiftsfri sjukvård för alla äldre över 80 år.  
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REGION ÖREBRO LÄN - EN FÖREBILD SOM 
ARBETSGIVARE 
 
Regionen Örebro län är en av länets största arbetsgivare, därför 
är regionens personalpolitik en viktig strategisk fråga.  
 

 
 
Arbetsgivarrollen och ansvaret måste bli tydligare i region 
politiken, målsättningen ska vara engagerade medarbetare som 
vill utveckla service och verksamhet. Att arbeta inom vården ska 
bli mer attraktivt och det ska löna sig t.ex. för sjuksköterskor att 
specialisera sig. Flerspråkighet ska vara en merit och 
arbetsplatser ska vara tillgängliga för funktionsnedsatta. 
 
Organisation och arbetstider ska utformas så att de anställda 
inom regionen kan förena arbetsliv med föräldraskap, oavsett 
kön. På regionens arbetsplatser ska det råda nolltolerans mot hot 
och våld. Kränkande särbehandling och sexuella trakasserier ska 
identifieras och aktivt motarbetas. 
Vi i Vänsterpartiet Örebro län värnar om medarbetarnas 
grundlagskyddade rätt att yttra sig offentligt. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att alla tjänster inom Region Örebro län ska vara heltid -  
   deltid ska erbjudas den som önskar. 
 • att personalen garanteras bästa möjliga rehabilitering. 
 • att arbetstidens koppling till patientsäkerheten utreds.  
 • att personer med funktionsnedsättning ges möjlighet till  
   arbete inom region Örebro läns ansvarsområden. 

KULTUR OCH IDROTT 
 
Kultur skapar en meningsfull tillvaro och en god livsmiljö. 
Människor mår bättre av att utöva och ta del av kultur i olika 
former. Kulturen har ett egenvärde när den speglar och granskar 
samhället med konstnärliga medel och måste därför ha stor frihet 
att verka utan politisk och ekonomisk påtryckning. 
 
 

 
 
Idrottsrörelsen har en viktig funktion i samhället, den hjälper till att 
skapa det kitt som gör att samhället håller ihop. Dessutom bidrar 
den rent konkret till ökad hälsa.  
 
Vänsterpartiet vill 
 • att regionens kulturanläggningar ska vara avgiftsfria.  
 • ha en jämnare fördelning av resurser mellan de fria  
   kulturutövarna och de statliga institutionerna. 
 • ha en ökad tillgänglighet för att alla ska kunna ta del av  
   kultur i hela regionen. 
 • att regionen avsätter 1 % av driftbudgeten till kultur.  
 • att region Örebro län ska vara första regionen med  
   regionfinansierade avgiftsfria kulturskolor. 
 • ha en jämnare fördelning av resurser till idrott för  
   tjejer/kvinnor och pojkar/män.  
 • stödja idrottsrörelsens folkhälsoarbete.  
 • förbättra möjligheterna för alla att delta i idrottsaktiviteter.  
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FORSKNING 
 
En bra forskning har en avgörande betydelse för regionens 
framtid. Den medicinska forskningen bör fortsatt ha ett starkt stöd 
i regionen eftersom den har betydelse för utvecklingen av 
framtidens sjukvård. Den kliniska patientnära forskningen bör 
kompletteras med insatser för att förebygga ohälsa. Det är också 
angeläget att utveckla forskning kring multisjuka äldre och kring 
ojämlikhet i hälsa och hälsoskillnader mellan kvinnor och män.  
Även forskning om funktionsnedsättning och hälsa, konsekvenser 
för diskriminering och forskning om de stora folksjukdomarna 
behövs. Nya omvårdnads- och medicintekniska metoder kan 
minska behovet av läkemedelsanvändning och bidra till att 
omvårdnaden genomförs på ett nytt sätt.  
 
Forskningen inom region Örebro län bör utvecklas och även 
innefatta regionala utvecklingsfrågor där miljö, infrastruktur, kultur 
och näringsliv är exempel på viktiga utvecklingsområden för 
framtida forskning.  
 
Vänsterpartiet vill 
 • att regionens utbildnings- och forskningspolitik utvecklas  
   på bred front för att höja verksamhetens kvalitet. 
 • att regionens forskningsverksamhet utvidgas från enbart  
   medicinsk forskning till att den även innefatta de områden  
   som ingår i den nya regionens utökade ansvarsområde. 
 
 
ARBETE OCH NÄRINGSLIV 
 
Arbetslösheten är vår tids största orättvisa och är en fråga som 
måste prioriteras mycket högt. Arbetslösheten i region Örebro län 
är hög och varierar f.n. mellan 5-13%. Hårdast drabbade är de 
kommuner som också är drabbade av hög negativ befolknings-
utveckling, som t ex Hällefors, Laxå och Ljusnarsberg.  
Vänsterpartiet har därför ett antal förslag för utveckling av det 

privata näringslivet i regionen. 
  
Region Örebro län ska ha ett tydligt samordningsansvar för 
nyetableringar i länets kommuner. Syftet är att motverka att 
kommunerna konkurrerar med varandra. Vänsterpartiet vill ha en 
region som snarare samverkar för utveckling istället för att företag 
kan utnyttja situationen genom att spela ut kommunerna mot 
varandra. 
 

 
 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att region Örebro län har ett samordningsansvar för  
   nyetableringar i regionen. 
 • att region Örebro län har ett uppdrag att hjälpa små- och  
   medelstora företag att ansöka om utvecklingsmedel och  
   samordna kontakter. 
 • att det inrättas offentliga regionala investeringsfonder. 
 • att det skapas en regional strategi för lokal/regional  
   vidareförädling i olika branscher. 
 • att region Örebro län skapar en regional strategi för  
   upplevelse / kulturindustri / kreativa näringar.  
 • att regionen verkar gentemot staten för att vinsterna från  
   naturtillgångar ska användas för regionala utvecklings- 
   satsningar. 
 • att regionen ska få ett större inflyttande över tillväxtverkets  
   medel.  
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INTEGRATION - INFLYTTNING 
 
Kampen mot rasism och främlingsfientlighet handlar om att 
minska klyftorna. Vänsterpartiet står för det politiska alternativ 
som kan kanalisera människors känsla av maktlöshet, till en 
konstruktiv kamp för en förändring av samhället. 
 
 

 
 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att det inrättas en antidiskrimineringsbyrå i regionen.  
 • att regionen har en nolltolerans mot rasism.  
 • att regionen verkar för att asylsökande tas emot i länets  
   alla kommuner.  
 • att regionen bidrar till ett bättre valideringssystem  
   för att ta tillvara kompetens hos de nyanlända. 
 
 
UTBILDNING  
 
Utbildning stärker människor och bidrar till ett mer jämställt 
samhälle. Men utbildningen måste vara tillgänglig för alla. Det är 
extra viktigt i Örebro län, där utbildningsnivån i flera kommuner är 
lägre än riksgenomsnittet och i en tid där industrins 
arbetskraftsbehov pekar mot färre jobb men med krav på högre 
utbildning.  
 
Vänsterpartiet vill att regionen verkar för att förverkliga en 
regional yrkeshögskolestrategi som säkrar 
kompetensförsörjningen och minskar bristen på specialiserad 
arbetskraft, som kan vara ortspecifika. 

Vänsterpartiet vill 
 • utveckla en regional samordning av gymnasieskolan och  
   vuxenutbildningen.  
 • att regionen tar ett större ansvar för särskilda utbildnings- 
   insatser i kommuner med hög arbetslöshet.  
 • att regionen verkar för en regional yrkeshögskolestrategi.  
 
 
FOLKHÖGSKOLA 
 
Folkhögskolans betydelse är av stort värde för folkbildning och 
kultur och erbjuder en annorlunda utbildningsidé. Vi vill därför 
behålla och utveckla Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor i 
regionens regi för att ge lågutbildade och inte minst arbetslösa en 
möjlighet till en ny start i livet. Folkhögskolorna ska fungera som 
motkraft mot socioekonomisk och etnisk segregation. 
Folkhögskolornas utbildningsutbud för kvinnor och män med 
funktionsnedsättning ska breddas. 
  

 
 
När det gäller folkbildning är vår målsättning att garantera ett rikt 
och varierat utbud. Vi vill medverka till att stimulera folkbildningen 
genom att fortsätta stödja studieförbunden.  
 
Vänsterpartiet vill 
 • Fortsatt och ökat stöd till folkhögskolorna.  
 • Fortsatt och ökat stöd till studieförbunden.  
 • Att bredda utbildningsutbudet för kvinnor och män med  
   funktionsnedsättning. 
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Vänsterpartiet vill 
 • utveckla en regional samordning av gymnasieskolan och  
   vuxenutbildningen.  
 • att regionen tar ett större ansvar för särskilda utbildnings- 
   insatser i kommuner med hög arbetslöshet.  
 • att regionen verkar för en regional yrkeshögskolestrategi.  
 
 
FOLKHÖGSKOLA 
 
Folkhögskolans betydelse är av stort värde för folkbildning och 
kultur och erbjuder en annorlunda utbildningsidé. Vi vill därför 
behålla och utveckla Kävesta och Fellingsbro folkhögskolor i 
regionens regi för att ge lågutbildade och inte minst arbetslösa en 
möjlighet till en ny start i livet. Folkhögskolorna ska fungera som 
motkraft mot socioekonomisk och etnisk segregation. 
Folkhögskolornas utbildningsutbud för kvinnor och män med 
funktionsnedsättning ska breddas. 
  

 
 
När det gäller folkbildning är vår målsättning att garantera ett rikt 
och varierat utbud. Vi vill medverka till att stimulera folkbildningen 
genom att fortsätta stödja studieförbunden.  
 
Vänsterpartiet vill 
 • Fortsatt och ökat stöd till folkhögskolorna.  
 • Fortsatt och ökat stöd till studieförbunden.  
 • Att bredda utbildningsutbudet för kvinnor och män med  
   funktionsnedsättning. 



BOSTÄDER 
 
Rätten till en god bostad är en social rättighet. Det ska inte spela 
någon roll var i länet man bor. Så är det inte idag. Den 
förändrade befolkningsstrukturen och urbaniseringen har lett till 
förändringar i fråga om bostadsbeståndet. Det är en mycket 
ojämn fördelning av tillgången på bostäder mellan kommunerna i 
Örebro län. 
 

 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att region Örebro Län verkar för att samordna  
   bostadsplaneringen i regionen. 
 • att det byggs fler hyreslägenheter med rimliga hyror.  
 • att kommunernas socialtjänster samarbetar kring boende  
   för exempelvis hemlösa och våldsutsatta kvinnor.  
 • att kravet om att ha arbete för att kunna hyra lägenhet tas  
   bort.  
 • att regionen ska ansvara för att ta fram byggriktlinjer där  
   högre miljökrav ställs än i Boverkets riktlinjer.  
 • att regionen verkar för att staten inför ett lånesystem som  
   gör det möjligt att bygga bostäder även i områden med  
   utflyttning.  
 • att regionen verkar för ett statligt investeringsstöd för att  
   få ett ökat byggande och rimliga hyror. 
 • att regionen ska stödja kommunerna genom att via råd  
   förmedla vilka kemikalier som är särskilt skadliga och vad  
   man ska undvika vid byggnationer av fastigheter,  
   upphandling etc.  

ENERGI OCH MILJÖ 
 
Arbetsmiljö, folkhälsa och natur påverkas alla av hur vi lyckas ta 
hand om och värna miljön runt omkring oss. Vänsterpartiet vill 
aktivt arbeta för en bättre miljö och integrerat miljötänkande i 
vardagen. Miljöarbetet i regionen ska vara ett prioriterat område. 
 

 
 
 
Regionen ska fortsätta arbetet med att skapa lokalt producerad 
miljövänlig el, t ex genom investeringar i vindkraft. Det ska leda 
till att länet ska bli självförsörjande på el.  
 
Vättern är självklart en viktig regional fråga i dess egenskap som 
dricksvattentäkt, biologisk mångfald och det rörliga friluftslivet. 
Försvarets utvidgade skjutningar i Vättern och hot om att starta 
nya gruvor i Vättern och i dess närhet måste stoppas. 
Vänsterpartiet säger också nej till alla planer på uranbrytning i 
länet. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • Vänsterpartiet vill att regionen upphandlar mer ekologisk  
   och närproducerad mat i sin verksamhet. 
 • att regionen tar ansvaret för utveckling av miljövänlig el.  
 • att regionen säger nej till utökade militära skjutningar och  
   nya gruvor i eller i anslutning till Vättern.  
 • att regionen säger nej till alla planer på uranbrytning i länet 
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TRAFIK OCH INFRASTRUKTUR 
 
Vänsterpartiets inriktning är att all infrastruktur ska ägas offentligt. 
Vi anser också att offentlig sektor ska äga egna bussbolag, driva 
tågtrafik och utveckla och äga energibolagen. Vi kommer i alla 
sammanhang att verka för en förändring mot ett mer hållbart 
ägande. 
  

 
 
Regionen Örebro län är i behov av snabba och täta 
kommunikationer i de stora arbetsmarknadsstråken, där regionen 
går mot en alltmer gemensam arbetsmarknad med Örebro som 
nav. En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik gynnar kvinnor 
mer än män, då kvinnor använder kollektivtrafiken mest.  
Målsättningen för Vänsterpartiet är att utveckla kollektivtrafiken i 
regionen, så det gynnar en utveckling i alla kommuner.  
 
Vänsterpartiet vill 
 • öka möjligheterna att resa med tåg i Mälardalen genom ett  
   utökat tur utbud. 
 • att det skapas ett sammanhållet system ”Länspendeln”  
   som binder ihop länets/regionens kommuner med tåg och  
   expressbussar.  
 • att det skapas ökade bussturer i stomlinjenätet för  
   kommuner utan tåg. 
 • utveckla anropsstyrd trafik och ökad kollektivtrafik för  
   matning till stomlinjenätet i kommunerna. 
 • bussarna ska köras på förnyelsebart, fossilfritt bränsle.  

 
En utbyggnad av järnvägskapaciteten är nödvändig för att skapa 
miljövänliga transporter från Bergslagen och de nya gruvorna 
som ska öppnas.  

 
 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att järnvägskapaciteten byggs ut för att klara de framtida   
   malmtransporterna från Bergslagen.  
 • att Hallsbergs godsbangård förstärks som navet i regionen  
   och landet. 
 
 
Taxorna måste hållas på en låg nivå för att så många som möjligt 
ska använda sig av den kollektiva trafiken. 
  
Kollektivtrafiken ska vara en viktig del i ett nationellt 
omställningsprogram för att göra Sverige klimatneutralt.  
Vänsterpartiet ser därför att de goda exemplen i landet, med 
avgiftsfri kollektivtrafik skulle prövas i länet/regionen. Detta är 
bara möjligt om staten bidrar till ett sådant försök i region Örebro 
län. 
 
Vänsterpartiet vill 
 • att taxorna ska hållas låga. 
 • införa gratis kollektivtrafiken för unga upp till 25 år. 
 • att region Örebro län görs till ett försökslän med avgiftsfri  
   kollektivtrafik med statligt stöd. 
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