
    

 

 

 

 

 

Örebro 2014-10-03 

Överenskommelse 
 

Politisk plattform för mandatperioden 2015-2018 

Socialdemokraterna – Vänsterpartiet – Miljöpartiet de gröna 

 

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har gemensamt kommit överens om att 

samarbeta i Region Örebro län. 

 

Vi kommer tillsammans arbeta för att Region Örebro län ska vara en aktiv aktör som 

fokuserar på att stärka utvecklingen i länets alla delar inom såväl hälso- och sjukvård som 

inom de regionala utvecklingsområdena. Detta är inte minst viktigt för att minska klyftorna i 

befolkningen.  

 

Vårt arbete utgår ifrån en gemensam syn på hälso- och sjukvården, som ska vara solidarisk 

finansierad och ges efter behov.  Framtidstro, ansvar och omtanke är ledord som vi i 

majoriteten har i vårt arbete. Det är i den andan som vi fattar beslut som har bäring både på 

dagens situation och på framtidens utvecklingsområden. 

 

Vår politik ska under perioden präglas av följande. 

Vi vill: 

 

 främja projekt, verksamheter och nytänkande som syftar till att skapa Hållbar 

utveckling i hela länet. 

 

 bedriva ett aktivt arbete med att säkra regionens framtida kompetensförsörjning. 

 

 arbeta för en sammanhållen hälso- och sjukvård med fokus på kvalité och 

tillgänglighet där utvecklingen av regionens tre akutsjukhus Universitetssjukhuset, 

Lindesbergs lasarett och Karlskoga lasarett är en viktig del. 

 

 genomföra satsningar på förebyggande åtgärder, samt stärka vården närmast 

medborgarna.  

 

 främja hälsan i alla dess delar med flera olika typer av åtgärder, för att få bort 

ojämlikheter. En ökad satsning på folkhälsoarbetet kommer långsiktigt minska det 

framtida sjukvårdsbehovet. 

 

 öka användningen av ekologisk och lokalproducerad mat, som ska lagas i våra egna 

kök. 

 

 fortsätta satsningen på en klimatneutral energiförsörjning. 

 



 fortsätta arbeta för att negativ miljöpåverkan som farliga kemikalier, klimatpåverkan 

och andra farliga föreningar minimeras. Både internt och externt. 

 

 att kollektivtrafiken skall utvecklas som ett led i att göra hela länet mer attraktivt, 

jämställt och vara ett redskap för att minska klimatutsläppen. 

 

 göra Regionens verksamheter mer tillgängligt i alla dess former har fortsatt hög 

prioritet. 

 

 arbeta med att lyfta integrationsfrågorna i hela länet, och belysa hur stärkt 

integrationsarbete kan bidra som framgångsfaktor för regionens utveckling.  

 

 stimulera ett levande och oberoende kulturliv i hela regionen, utan att styra dessa 

uttryck. 

 

 att landstingets Folkhögskolor fortsatt ska drivas i landstingets regi. 

 

 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att Region Örebro län ska vara 

det mest attraktiva regionen att bo i, jobba i, forska i och vara patient i. 
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