
Gunn Öjebrandt 
 
Vad driver dig i ditt politiska engagemang? 
Jag har alltid velat försöka påverka det som har stått i min makt att förändra.  
Under flera år var jag aktiv i Hem och Skola och engagerade mig som förälder i olika grupper för 
att påverka våra barns skolmiljö.  När jag blev politiskt aktiv så var det självklart att arbeta i ett 
parti som hävdar alla människors unika värde och med en familjepolitik som vill stödja föräldrar 
och inte styra.  Att arbeta för att ”ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter” och där 
varje människa har rätt att bemötas med respekt och värdighet. Mitt första uppdrag var i Kultur- 
och bildningsnämnden i Örebro kommun och efter att ha varit engagerad i skolfrågor under 
många år så känns det som att cirkeln är sluten eftersom jag sedan augusti 2011 är 
styrelseordförande i Länsmusiken i Örebro AB (LMAB). Från mars i år är jag också vice 
ordförande i Regional Musik i Sverige (RMS) 
 
 
Vad är roligast i ditt politiska uppdrag 
Att få leda en verksamhet som präglas av professionalitet och musikglädje med Svenska 
Kammarorkestern (SKO) som ett nav för musiklivet i Örebro.  En orkester som firar musikaliska 
triumfer utomlands, men är lika engagerade och professionella musiker i konserter för 
förskolebarn och skolbarn.  Svenska Kammarorkestern är en stor tillgång för staden och något 
för alla örebroare att vara stolta över. Bredden i utbudet i Konserthuset är imponerande.  
 
Att stolt representera LMAB i olika sammanhang. Genom mitt vice ordförandeskap i RMS 
träffar jag politiker och musikchefer från hela landet regelbundet och det är alltid med stolthet 
som jag kan säga att jag kommer från Örebro!       
 
Att arbeta för en stark kulturell infrastruktur både nationellt och lokalt.  Min förhoppning är att 
fler ska upptäcka den skatt som musik och annat kulturutbud utgör. Som ordförande i 
Länsmusiken vill jag bidra till att Örebros kulturliv i allmänhet och musikliv i synnerhet blir 
synligt och att den kraft som kulturen utgör i ett samhälle tydliggörs. Kultur är helt enkelt 
oumbärligt i ett fungerande samhälle. 
 
 
Hur skulle du önska att Örebro kommun utvecklas de kommande tio åren? 

 Att Örebro ska bli en stad som alla innevånare kan vara stolta över och känna ett 
gemensamt ansvar för.  

 Att arbetet med att undanröja de strukturer, attityder och traditioner som förhindrar 
verklig jämställdhet mellan kvinnor och män intensifieras.  

 Att staden kan erbjuda ett rikt kulturliv. Ett levande kulturliv stärker samhället genom att 
främja sammanhållning och motverka utanförskap!   

 Att vi kan välja den barnomsorgsform som passar familjen bäst.  

 Att våra skolor ger våra barn kunskap och trygghet.  

 Att de som är i behov av stöd av olika anledningar ska få det på det sätt som passar dem 
som individer bäst.  

 Att utanförskapet minskar och att ”vi-och-dom-tänkandet” försvinner! 

 Att Örebro ska vara en bra stad att bo i oavsett om du är liten eller stor! 
 

https://www.facebook.com/gunn.ojebrandt?fref=nf

