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”Örebro ska vara världens bästa 
stad att växa upp i. 

Ett tryggt Örebro formas genom 
att barn och unga ges goda 

uppväxtvillkor, från det lilla till 
det stora - det är grunden. 

Ett hållbart samhälle sätter 
barn och unga främst.”

   Lennart Bondeson
      Kommunalråd (KD)



Barn och ungas uppväxtvillkor påverkar 
förutsättningarna för hur Örebro och 
samhället i stort ska utvecklas. Hemmil-
jön, familjelivet och uppväxtförhållan-
dena påverkar vår hälsa och livskvalitét. 
En sund och framgångsrik utveckling av 
samhället måste därför utgå från familjens 
villkor och vardag oavsett hur familjen ser 
ut. Ingen människa kan fungera optimalt 
i sina olika roller i livet om man inte har 
balans i tillvaron. Det är viktigt för oss 
som vuxna, men inte minst viktigt för bar-
nen som är helt beroende av föräldrarnas 
omsorg och fostran.

Familjen är central för samhällsutveck-
lingen. Det är den gemenskap som i stor 
utsträckning formar den framtida gene-
rationen. En politik som stödjer familjen 
är helt avgörande och leder till en god 
uppväxtmiljö som ser till barns livskva-
litet och välfärd. I förlängningen är detta 
bra för hela vårt land.

I Örebro kommun fi nns drygt 31 000 barn 
och unga upp till 18 år. De ska garanteras 
en bra start i livet. De ska ges de bästa 
förutsättningarna för att kunna tillgodo-
göra sig kunskap, utveckling och god 
hälsa. De ska få goda förutsättningar till 
en egen försörjning och möjlighet att leva 
i hälsosamma och hållbara miljöer.

Barnkonventionen ska vara grundläggan-
de för alla barns rätt till fysisk, psykisk, 

Barn och ungas uppväxtvillkor – en grund för Örebros framtid!

Örebro ska vara världens bästa stad att växa upp i. Ett tryggt Örebro formas 
genom att barn och unga ges goda uppväxtvillkor, från det lilla till det stora - 
det är grunden. Ett hållbart samhälle sätter barn och unga främst.

andlig, moralisk och social utveckling. 
Det arbete som görs tidigt för barn och 
unga är hållbart hela livet och ska stå i 
främsta rummet för det politiska arbetet 
på alla områden.

Det är angeläget att ha nästa generations 
barn och unga i åtanke så att vi formar ett 
långsiktigt hållbart Örebro där mänskliga 
resurser, naturresurser och ekonomiska 
resurser värnas.

Alla barn och unga i Örebro ska ges lika 
livsförutsättningar. Barn och unga har rät-
tigheter – mänskliga rättigheter.
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Kristdemokraterna vill ta ansvar för att barns och ungas upp-
växtvillkor blir goda i Örebro.

Vi kristdemokrater har haft förmånen att fi nnas med i kommunledning 2007-
2014. Vi vill även fortsättningsvis söka stöd för att ingå i ett politiskt ledarskap 
med ansvar för att leda kommunen framåt. Örebro är en mycket fi n kommun, 
men det fi nns mer att göra för att barns och ungas uppväxtvillkor ska bli ännu 
bättre. Inga barn eller ungdomar ska lämnas efter eller hållas tillbaka.

Det krävs stor ödmjukhet och vilja till 
ansvarstagande i uppgiften. Kristdemo-
kraterna vill ge mer makt och frihet till 
familjerna när det gäller barns och ungas 
vardag. Vi vill också arbeta för ett an-
svarsfullt förvaltarskap för våra barn och 
barnbarns framtid.

Etisk värdegrund och mänskliga 
rättigheter.

Vårt svenska samhälle bygger på den 
värdegrund och etik som inspirerats och 
förvaltats av den kristna och humanistiska 
kulturtraditionen. Den betonar särskilt 
människans unika värde. Det behövs en 
gemensam värdegrund, ett etiskt mini-
mum för att hålla samman ett mångkultu-
rellt Örebro. Denna etik är värdegrunden 
för kristdemokraternas politik i Örebro 
kommun och leder till att det blir lättare 
för alla att leva. Denna grundsyn kommer 
till utryck i FN:s allmänna förklaring för 
mänskliga rättigheter.

All politik formas utifrån att människan är 
ett mål i sig oavsett kön, ålder, social po-
sition, etnisk och religiös tillhörighet eller 
sexuell identitet. Ingen annan får äga eller 
på ett kränkande sätt använda henne som 
ett medel. Hon har ett okränkbart värde.

Grunden för jämställdhet mellan alla 
kvinnor och män är alla människors lika 
värde. Kvinnor och män ska ha likvärdiga 
villkor, både formellt och informellt, för 
att kunna utveckla sin fulla potential. 
Jämställdhet är att båda könen får makt 
över sina liv, makt att forma sitt liv utifrån 
sina egna önskemål.  

Varje människa är unik och är född i ett 
sammanhang med andra människor med 
ett ömsesidigt beroende, där hon har såväl 
kroppsliga, själsliga som andliga behov. 
Med denna människosyn ska liv, frihet 
och värdighet värnas för alla. Vi solidari-
serar oss med utsatta och förtryckta och 
vill bygga demokratin i Örebro kommun 
på denna människosyn och värdegrund.

Att förvalta våra gemensamma resurser 
väl är en konsekvens av den etiska vär-
degrunden. Miljö-och naturresurser ska 
förvaltas ansvarsfullt i så att goda livsbe-
tingelser inte äventyras och att kommande 
generationer får del av dem.

Grundläggande mänskliga rättigheter får 
sin tillämpning i all vår politik i Örebro 
kommun.
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Vi vill:
• att de mänskliga rättigheterna 

ska prägla Örebro kommun med        
medmänsklighet, rättvisa, solidaritet 
och värdighet

• att arbetet för jämställdhet mellan 
kvinnor och män ska fortsätta

• att andelen ekonomiskt utsatta hushåll 
med barn ska minska

• att Örebro kommun ska vara värd för 
Barnrättsdagarna varje år

• att Interreligiösa Rådet inte bara ska 
fi nnas kvar utan också utvecklas och 
förstärkas

• att Demokrati- och MR-veckan ska 
arrangeras varje år tillsammans med 
föreningarna

• att det skapas nya former för         
ungdomsdialog

• att det ska vara nolltolerans mot all 
form av diskriminering 

• att jämställdhetsperspektivet ska     
genomsyra alla politikområden

• att kommunens medarbetare ska 
få utbildning om mänskliga rättig-         
heterna – t.ex. FN:s Barnkonvention 
och HBT-frågor

• att arbetet med handlingsplanen för 
Örebro som Europas teckenspråks-
huvudstad intensifi eras
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Civilsamhällets små gemenskaper bygger samhället

Samhället byggs underifrån och vi lever våra liv i små gemenskaper där famil-
jen är grundläggande. Här fi nns också grannskap, församlingar och föreningar 
och här växer vi som människor. Många olika och starka gemenskaper skapar 
trygghet, mångfald och vitalitet och det bidrar till ett mänskligare Örebro.

Familjer ser olika ut, men alla former av 
familjer utgör grunden för trygghet och 
växande.
Det är angeläget att familjerna själva 
får avgöra vad som är bäst för just deras 
familj. Kommunen ska inte styra utan 
stödja. Alla politiska beslut ska barnsäk-
ras utifrån familjen som bas. 

Familjen är helt avgörande för barn och 
ungas goda uppväxtvillkor. De små ge-
menskaperna i samhället utgör stommen. 
I Örebro fi nns ett vitalt civilsamhälle med 
en mängd olika föreningar och samman-
slutningar. Samhället är mycket större än 
det offentliga och där fi nns frivilligsek-
torn som en dynamisk kraft. Kommunen 
ska utifrån ”Överenskommelsen med 
civilsamhället i Örebro kommun” fortsätta 
att verka för att föreningar ska få ett större 
ansvar gällande välfärdsuppdraget.

Den sociala ekonomin eller det sociala fö-
retagandet har en viktig roll i den välfärd 
som samhället skapar. Vi vill utveckla och 
stärka samverkan mellan kommunen, det 
civila samhället och den sociala ekono-
min.

Vi vill:
• att familjen och de små gemenska-

perna ska få större betydelse i Örebro 
kommun

• att samarbetet med frivilligsektorn/
civila samhället stärks

• att sociala företag ska ges större 
utrymme att utföra tjänster inom    
välfärdsområdet

• att Föreningarnas Hus och Ideellt 
Utvecklingscentrum ska få stöd

• att föreningar ska få fl eråriga avtal 
med kommunen

• att föreningsstödet ska höjas
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Familjen och barnen i vardagen och barnomsorgen

Barn har rätt till fysisk, psykisk, andlig, moralisk och social utveckling. Det 
är viktigt att utveckla respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella 
identitet, eget språk och egna värden. (utdrag ur FN:s Barnkonvention)

FN: s Barnkonvention uttrycker att: ”för 
att barn ska kunna uppnå en harmonisk 
utveckling av sin personlighet bör de 
få växa upp i en familjemiljö och i en 
omgivning av lycka, kärlek och förståelse. 
Familjen har en helt avgörande betydelse 
för barnets trygghet, fostran och växande.
Familjen är den viktigaste basen för vi-
dare samhällsengagemang och demokra-
tisk utveckling.” Jämställdhet är bra för 
barnen. Föräldrarna har lika stort ansvar 
för barnens välbefi nnande. 

Stöd till familjen är en av största utma-
ningarna idag. Alla familjer är unika och 
olika och det är bara föräldrarna som vet 
vad som är bäst för deras barn. Politiska 
beslut ska bidra till trygghet för barn och 
ge förutsättningar för stabila relationer 
med föräldrarna och till gemenskap över 
generationsgränserna. Därför ska kommu-
nen stödja föräldrarna genom att erbjuda 
en mångfald av olika former av barnom-
sorg. 

Det ska vara pedagogisk omsorg, fl erfa-
miljssystem, vårdnadsbidrag och öp-
pen förskola. Sedan den 1 juli 2009 har 
begreppet "familjedaghem" ersatts av 
"pedagogisk omsorg". Det handlar om en 
barnomsorgsform som bedrivs i "anordna-
rens hem eller olika fl erfamiljslösningar" 
(Skolverket) och som riktar sig till barn i 
åldrarna ett t.o.m. tolv år.

Vi vill:
• att alla beslut i kommunen ska utgå 

från vad som är bäst för barnen och 
familjen

• att tidiga förebyggande insatser för 
barn och unga ska prioriteras

• att det ska fi nnas fl era alterntiva   
utförare inom barnomsorg och          
förskola

• att vårdnadsbidraget ska höjas till 
minst 6 000 kr/barn och månad för de 
som vill vara hemma längre med sina 
barn

• att det ska fi nnas pedagogisk omsorg

• att kommunen ska stödja Allmänna 
Barnahus

• att fl era familjecentraler ska byggas

• att det ska fi nnas fl er öppna förskolor

• att föräldrastöd, föräldrautbildning 
och familjerådgivning ska erbjudas
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Förskola med mindre barngrupper – omsorg, lek och lärande

Förskola är viktig för barns utveckling och växande. Barn har rätt till en trygg 
och kreativ förskola med pedagoger som både ger stöd och som utmanar. Välut-
bildad personal ger alla barn möjlighet att lyckas.

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna 
i deras ansvar för barnets utveckling och 
fostran. Det är angeläget att föräldrarna 
får ett infl ytande över förskolans arbete. 
Förskolan ska bedrivas på barnens villkor, 
då de växer och utvecklas genom del-
aktighet och infl ytande. Förskolan ska 
präglas av god kvalitet. Förskolan ska 
ha personal med såväl pedagogisk som 
omvårdande kompetens. Barngrupperna i 
förskolan ska bli mindre och hållas på en, 
för barnen och verksamheten, ändamåls-
enlig nivå.

Med mindre barngrupper stärks kvalitén 
i förskolan och därför vill Kristdemo-
kraterna göra en nationell satsning där 
både staten och kommunerna tillför nya 
ekonomiska resurser. ”Taket i maxtaxan” 
har inte räknats upp sedan 2004 och 
därför vill vi att taket ska höjas med 100 
kronor per månad för första barnet och 
60 kronor per månad för andra barnet. 
Uppräkningen gäller för alla som har en 
sammanlagd inkomst över 45 000 kr per 
månad. Det ger ekonomiska möjligheter 
att i ett första steg minska barngruppernas 
storlek i kommunen.

Barn till föräldralediga som är inskrivna i 
förskolan ska ha rätt till fyra veckors sam-
manhängande ledighet under året.

Vi vill:
• att förskolan byggs ut med minst       

1 200 nya platser

• att barngruppernas storlek i förskolan 
ska minska 

• att barns språkutveckling och sociala 
utveckling ska stärkas

• att hörselskadade barn, hörande barn 
till döva föräldrar och språkstörda 
barn ska få det stöd de behöver

• att förskolemiljön ska vara trygg, 
säker och fri från gifter

• att det ska fi nnas förskolor som möter 
föräldrars behov av barnomsorg på 
kvällar och nätter

• att barn till föräldralediga ska ha rätt 
till fyra veckors sammanhängande 
ledighet från förskolan 

• att personalen ska få fortbildning och 
kompetensutveckling

• att kultur och miljö ska vara        
självklara inslag i förskolan 

• att det ska fi nnas fl er förskolor med 
profi linriktning, t.ex. ”Ur och skur” 
och ”Reggio Emilia” 

8



Grundskola för trygghet, kunskap och bildning

Skolan har ett bildningsuppdrag där både kunskap och värdegrund fi nns som en 
helhet för att ge alla elever de färdigheter som behövs för att möta framtiden. 
Det ska fi nnas en nära anknytning till samhälle och arbetsmarknad. En skola 
där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter.

Skolan utgör tillsammans med hemmet de 
viktigaste grundstenarna för att bygga ett 
demokratiskt samhälle. Varje elev bär på 
kunskapstörst och begåvning. Skolan ska 
möta varje enskild elevs förutsättningar 
för lärande med stora förväntningar i 
en kreativ lärande miljö som stimulerar 
eleven att utveckla alla förmågor för att 
uppnå kunskapsmålen.

Skolan ska möta varje elevs förutsätt-
ningar i lärandet för att kunna uppnå 
kunskapsmålen i sin egen takt. Skolan ska 
skapa en kreativ lärandemiljö som stödjer 
och stimulerar eleven att utveckla alla 
sina förmågor för att uppnå kunskapsmå-
len och nå sin fulla potential. Nära samar-
bete med föräldrar är en framgångsfaktor 
för en bra skola. 

Kommunen ska ge förutsättningar för 
arbetsro i skolan. Besluten ska präglas av 
långsiktighet, och ett främjande perspek-
tiv. Så få nya uppdrag som möjligt ska 
eftersträvas så att skolan ges möjlighet att 
genomföra de många nya reformer som 
staten beslutat om.

Värdegrundsarbetet ska vara grundläg-
gande i skolans vardag för en trygg 
skolmiljö och arbetsro. Alla föräldrar, 
personal och elever ska vara överens om 
skolans värderingar. Trygghetsarbetet ska 
utgå ifrån beprövad erfarenhet och forsk-
ning.

Väl utbildade och pedagogiskt skickliga 
lärare är den enskilt viktigaste faktorn för 
en bra skola. Lärarna ska ges tid för mer 
lärarledd undervisning genom att avlastas 
administrativa uppgifter. 
Den specialpedagogiska kompetensen ska 
ge stöd för en god lärandemiljö, särskilt 
för barn i behov av särskilt stöd. 
Kombinationstjänster med forskning och 
pedagogik ska inrättas för att utveckla den 
pedagogiska kompetensen ska.

En mångfald av skolor ger eleverna de 
bästa möjligheter att få en utbildning som 
passar henne eller honom. Kommunala 
och fristående skolor ska ges lika förut-
sättningar. Kommunen ska stödja skolor 
med olika profi ler. 

Alla barn är olika och det är angeläget 
att alla får det stöd man behöver. Det ska 
fi nnas en bred kompetens på alla skolor 
med skolsköterska, kurator, psykolog och 
specialpedagog. 
Varje elev ska få rätt till kontakt med 
elevhälsan samma dag man behöver den.

Samarbetet med Örebro Universitet ska 
fortsätta att utvecklas. Samarbete behövs 
för att aktuell skolforskning ska komma 
skolorna till del och för att ta emot prak-
tikanter.
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Vi vill:
• att skolan ska ge både kunskap och 

bildning för livet

• att det pedagogiska ledarskapet ska 
stärkas

• att lärarna ska få mer tid med eleverna 
genom att minskad administration

• att elever med särskilda behov ska ges 
tidiga insatser

• att hörselskadade barn, hörande barn 
till döva föräldrar och språkstörda 
barn ska få det stöd de behöver

• att särskolan ges resurser för att möta 
varje elevs förmåga och behov

• att det ska råda nolltolerans mot 
mobbning, kränkande behandling, 
klotter och dålig skolmiljö

• att elever ska ha tillgång till elevhäl-
sans alla kompetenser

• att elever och föräldrar ska ha rätt att 
välja skola

• att alla nyanlända barn - genom     
Perrongen - ges möjlighet att välja 
skola 

• att det ska fi nnas skolor på          
landsbygden

• att skolan ska vara kostnadsfri

• att alla elever ska få kunskap om 
arbetsmarknaden

• att skolans fysiska miljö ska vara 
trygg och säker 

• att det ska fi nnas en plan för upprust-
ning och nybyggnad av skolor

• att studiehandledning ska erbjudas där 
behov fi nns

• att det pedagogiska arbetet på         
fritidshemmen utvecklas

• att öka samverkan mellan fritidshem 
och fritidsgårdar

• att det ska fi nnas fl er vuxna i skolan,  
t ex klassmorfar, kamratstödjare

• att lärarna ska få goda utvecklings-
möjligheter

• att lärarnas löner ska höjas

• att antalet karriärtjänster ska bli fl er
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Programmen ska ha en tydlig identitet 
men med olika inriktningar. En bredd av 
både teoretiska och praktiska program 
ska erbjudas eleverna. Till det ska olika 
former av lärlingsprogram fi nnas i nära 
samverkan med det lokala näringslivet. 

En gymnasieskola för fortsättning till studier och arbetsliv

Vi vill:
• att gymnasieskolan ska ge eleverna en 

mångfald av studieinriktningar

• att gymnasieskolan tar tillvara      
elevernas intressen, behov och fram-
tidsplaner

• att eleverna ska få kunskap om        
arbetsmarknaden

• att gymnasieskolan arbetar i nära 
kontakt med näringslivet och andra 
aktörer

Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet. Gymnasieskolan ska i så hög 
grad som möjligt ta tillvara elevernas intressen, behov och framtidsplaner och ge möj-
ligheter till personlig utveckling med en mångfald av studieinriktningar. 
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• att hörselskadade elever, hörande 
elever till döva föräldrar och språk-
störda barn ska få det stöd de behöver

• att ge döva elever det stöd de behöver

• att lärlingsutbildningar i olika former 
ska erbjudas och utvecklas i nära 
samarbete med det lokala näringslivet

• att det fi nns en långsiktig plan        
gällande gymnasieskolans lokaler

Det ska fi nnas en nära relation till arbets-
marknad och samhällsliv.  För att skolan 
ska kunna förbereda eleverna inför fram-
tiden och för att stärka motivationen för 
alla elever behövs ett nära samarbete mel-
lan skola, näringsliv och övriga samhället. 
Lärlingsutbildningen ska utvecklas.



Det är angeläget att ta tillvara alla män-
niskors möjligheter till arbete. För att alla 
ska kunna komma i sysselsättning handlar 
det om en fungerande skola i nära kontakt 
med näringslivet. Kommun, försäkrings-
kassa och arbetsförmedling ska arbeta 
tillsammans. Kommunen ska i högre grad 
anställa människor med funktionsnedsätt-
ning.

Arbetet för att minska beroendet av 
försörjningsstöd genom olika former av 
KOM-jobb ska intensifi eras. Kommunen 
ska erbjuda meningsfulla arbetsuppgifter i 
egen verksamhet i stället för försörjnings-
stöd.

Vi vill:
• att alla i behov av försörjningsstöd 

från första dagen ska erbjudas samtal 
för planering av praktik, utbildning 
eller annan sysselsättning

• att långtidsarbetslösa erbjuds arbete 
istället för försörjningsstöd, t.ex. 
genom KOM-jobb

• att sociala krav ställs vid upphand-
lingar så att fl er långtidsarbetslösa 
kommer i arbete

• att kommunen ska erbjuda kompe-
tensförsörjning utifrån näringslivets 
behov genom t.ex. lärlingsplatser och 
yrkesutbildning

• att samverkan mellan gymnasiesko-
lan, näringslivet och VuxAm ska 
utvecklas

• att KomVux i möjligaste mån          
individanpassas

• att SFI ska fortsätta utvecklas och 
individanpassas för att bättre integrera 
språksvaga samt för att tillvarata aka-
demikers kompetens

• att SFI:s tvåårsgräns tas bort och att 
det ska bli lättare att kombinera SFI 
med alternativ försörjning

Vuxenutbildning och arbetsmarknad – steget in i arbetslivet

Alla ska ha någonstans att gå klockan åtta varje morgon. Kommunen ska sam-
verka med föreningar, organisationer, arbetsförmedling, försäkringskassa och 
näringsliv för att skapa många vägar till arbetslivet, t ex KOM-jobb, praktik 
och utbildning.
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Rätt att åldras med värdighet och delaktighet

Välbefi nnande, delaktighet, trygghet och värdighet ska prägla äldreomsorgen. 
Den äldre ska även ges rätt att bestämma över sin tillvaro. Att få välja vem som 
utför service och hemtjänst är viktigt samt att ha möjlighet till friskvård, kultur 
och utevistelse.  Service, vård och omsorg ske ges utifrån en helhetssyn där 
hänsyn tas till såväl själsliga, andliga som materiella behov. 

Trygghet, välbefi nnande, värdighet och 
livskvalitet ska vara ledord inom omsor-
gen för våra äldre. Omsorgen ska vara av 
hög kvalitet. Utgångspunkten ska vara 
den enskildes behov, delaktighet, infl y-
tande och valfrihet.  Eget val av utförare 
av servicetjänster i hemmen ska fi nnas – i 
enlighet med LOV (lagen om valfrihet).

Värdegrunden inom äldreomsorgen i Öre-
bro kommun lyder: "Du ska kunna leva 
ditt liv som du vill utifrån din bakgrund, 
nutid och framtid. Vi lyssnar på dig och 
respekterar din rätt att bestämma själv". 
På denna grund har vi skapat i tolv vär-
dighetsgarantier. Värdighetsgarantin ska 
fortsätta utvecklas.

Äldreomsorg ska bedrivas i nära samar-
bete med anhöriga, föreningar, kyrkor och 
andra ideella krafter i Örebro.

Ett eget hem är viktigt för alla men hur 
det egna hemmet ser ut varierar över 
tid och vilket omsorgsbehov som fi nns. 
Bostäder med tillgång till service av olika 
slag ska erbjudas som exempelvis trygg-
hetsboende och seniorboende.

Det ska fi nnas friskvårdande aktiviteter 
som stimulerar hälsa och livskvalitet, 
samt möjlighet att ta del av kulturutbudet. 
Personalens kompetens ska vara av god 
kvalitet.  

Vi vill:
• att seniorers kompetens och erfarenhet 

tas tillvara
• att värdighetsgarantin ska fortsätta att 

utvecklas 
• att alla ska kunna välja utförare av de 

tjänster man behöver 
• att LOV (lagen om valfrihet) inom 

hemvården fortsätter att utvecklas
• att parboendegarantin ska fi nnas
• att kultur ska vara ett självklart inslag i 

omsorgen
• att möjlighet till friskvårdande aktivitet 

ska fi nnas, t.ex. genom ”utegym”
• att det civila samhället, ideella organi-

sationer, studieförbund m.fl ., medverkar 
för att erbjuda aktiviteter för äldre

• att äldres mat ska ha god kvalitet 
• att ett nytt vård- och omsorgsboende 

ska byggas vid Lundby/Vivalla
• att all personal ska få kompetensutveck-

ling
• att äldrevårdscentraler öppnas
• att tillgången till läkare och den geria-

triska kompetensen ska öka 
• att det ska fi nnas personal som talar de 

äldres modersmål
• att det ska fi nnas förutsättningar att 

bo kvar på landsbygden även när man 
blivit äldre, t ex genom byggande av 
mindre lägenheter

• att anhörigstöd ska fi nnas
13



Olika stöd ska erbjudas 
och anpassas så att de 
motsvarar människors 
behov. Bemötande, vård 
och behandling ska 
erbjudas på lika villkor 
oavsett förutsättningar. 
Psykisk ohälsa syns inte 
alltid. Särskilt viktigt är 
att arbeta mot fördomar, 
som i alltför stor utsträck-
ning präglar attityder till 
psykiska sjukdomar. 

En viktig ledstjärna ska vara FN:s stan-
dardregler för delaktighet och jämlikhet 
samt konventionen om funktionsnedsätt-
ning. En tillgänglig arbetsmarknad är 
viktig där personer med funktionsnedsätt-
ning måste ges möjlighet att prövas mot 
den ordinarie arbetsmarknaden.

Vi vill:
• att kommunen ska erbjuda arbete för 

personer med funktionsnedsättning

• att arbetet med att ta bort hinder och 
öka tillgängligheten ska fortsätta

• att kommunen ska samverka med 
Försäkringskassan och Arbetsförmed-
lingen genom t.ex. Finsam, för att fl er 
med funktionsnedsättning ska komma 
i arbete

Funktionsnedsättning behöver inte bli ett handikapp

Alla människor har samma värde, är unika och ska ges lika livsförutsättningar. 
Funktionsnedsättning blir inget hinder när samhället kompenserar för de olika 
behov som fi nns.

• att kommunen säkerställer att det 
fi nns bostäder för personer med    
funktionsnedsättning

• att lagen om valfrihet (LOV)           
utvecklas inom området daglig verk-
samhet

• att det ska fi nnas friskvårds- och    
motionsaktiviteter

14



Socialt ansvar och solidaritet för ett tryggt samhälle

Den sociala omsorgen innebär ett gemensamt ansvar för alla människor som 
stöd när det brister, för att alla ska få möjlighet att leva ett tryggt och värdigt 
liv. Solidaritetsprincipen motiverar till ett gemensamt ansvar - inte minst för de 
mest utsatta. Alla ska ha möjlighet att leva ett tryggt och värdigt liv.

Den sociala omsorgen ska utgå från 
människans behov av de små naturliga ge-
menskaperna, främst familjen. De sociala 
insatserna ska stödja när det brister och ta 
tillvara de positiva krafter som fi nns hos 
varje person. 

Allt arbete ska ha ett främjande och före-
byggande synsätt. Tidiga satsningar ska 
prioriteras när det gäller barn och unga. 
Detta är den främsta brottsförebyggande 
insatsen och ger barn de bästa uppväxt-
villkoren. 

Här fi nns föräldrastöd/föräldrautbild-
ningar och familjecentraler som självklara 
satsningar.
Ingen människa ska behöva ha försörj-
ningsstöd, men ibland kan det vara en 
nödvändighet. Alla ska någonstans att gå 

klockan åtta på morgonen. Med samarbete 
mellan kommunen och olika myndigheter 
ges möjlighet till sysselsättning genom så 
kallade KOM-jobb, vilket minskar bero-
endet av försörjningsstöd.

En fritidspeng på 3 000 kr per år och 
barn ska ges till barn i ekonomiskt utsatta 
familjer och användas till organiserade 
fritidsaktiviteter. Fritidspengen ska gälla 
för barn i årskurs 4 till 9 och som bor 
i hushåll som har haft försörjningsstöd 
under minst sex månader den senaste 
tolvmånadersperioden. 

Det alkohol- och drogförebyggande 
arbetet ska ges högsta prioritet. Samarbete 
mellan skola, socialtjänst, fritidsverksam-
het och föräldrar är angeläget. 
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Barns rätt att komma till tals ska tillgodo-
ses i alla kontakter med socialtjänsten.

Vi vill:
• att det förebyggande arbetet alltid ska 

prioriteras

• att arbetet med sociala investeringar 
ska fortsätta 

• att samverkan mellan kommunen och 
det civila samhället ska utvecklas

• att Kvinnohuset ska få stöd

• att andelen ekonomiskt utsatta hushåll 
med barn ska minska 

• att en fritidspeng på 3 000 kronor per 
år ges till barn i ekonomiskt utsatta 
familjer 

• att familjehemsplacerade barns    
skolgång särskilt ska beaktas  

• att det ska fi nnas en tydlig samverkan 
mellan socialtjänst och skola 

• att barnfamiljer inte ska bli             
bostadslösa

• att hemlöshet motverkas genom   
”Bostad först”-modellen

• att fl er familjecentraler öppnas

• att föräldrastöd och föräldrautbildning 
ska erbjudas

• att ekonomisk rådgivning ska ges till 
dem som behöver skuldsanering
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• att stöd ges till arbetet med          
kvinno- och mansjourer

• att personer i hedersproblematik ges 
stöd

• att det ska fi nnas en plan för         
mottagandet av ensamkommande 
fl yktingbarn

• att nyanlända personer ska erbjudas 
ett ansvarsfullt mottagande, t ex en 
kontaktperson  

• att det ska fi nnas ett aktivt drog- och 
alkoholförebyggande arbete



God samhällsplanering på ett hållbart sätt

Örebro ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva i. Det offentliga rummet ska 
vara öppet för alla. Det goda samhället ska planeras för långsiktig hållbarhet – både 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt. 

Förvaltarskap är grunden för den goda 
staden och kommunen så den planeras, 
växer och gestaltas på ett sätt hållbart sätt. 
Planering av bostäder och kommersiella 
fastigheter ska samverka för att skapa 
mångfald, folkliv och mötesplatser – med 
trygghet för alla. Det offentliga rummet 
ska vara öppet för alla. Färskvattenför-
sörjningen till Örebro ska säkras.

Örebro kommun växer och bostadsbyg-
gandet behöver prioriteras med ca 700-
800 nya bostäder årligen. För en attraktiv 
stadsmiljö ska det fi nnas variation i färg, 
form och höjd.  Energiförbrukningen ska 
vara låg och hållbar. I nya bostadsområ-
den ska det fi nnas olika upplåtelseformer, 
hyresrätter, bostadsrätter, ägarlägenheter 
och småhus. 

Nybyggnation av bostäder till en rimlig 
kostnad ska ha hög prioritet. Barn och 
unga ska ges stor delaktighet i kommu-
nens planprocess. De som bygger energi-
snåla småhus med så kallad passiv- eller 
plushusteknik ska få ett reducerat tomt-
pris. Det ska fi nnas en samverkan mel-
lan kommunens bostadsbolag ÖBO och 
lokala fastighetsägare för att öka nybygg-
nationen.

I Odensbacken, Stora Mellösa och andra 
ytterområden ska mindre lägenheter och 
seniorboenden byggas. 

Vi vill:
• att vattenförsörjningen inför         

framtiden ska säkerställas

• att det ska byggas minst 700-800 nya 
bostäder per år

• att det ska fi nnas blandade upplåtelse-
former vid nybyggnation

• att kommunens bostadsområden 
rustas upp

• att norrcity ska vidareutvecklas

• att resecentrum ska förnyas

• att parkeringshusen ska kännas trygga 

• att det ska skapas trygghetsstråk i 
staden

• att innerstaden ska bli renare 

• att det ska skapas gröna oaser –          
s k microparker

• att Skebäcksbron ska breddas

• att projektet ”Örebro sjöstad” ska 
vidareutvecklas

• att ”Coop-fastigheten” vid Lillån ska 
utvecklas till ett centrum för handel 
och fritid 
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Kultur och fritid som bidrar till det goda livet

Kulturen är en omistlig del av livet därför att den tillför människan och samhäl-
let mera än det materiella perspektivet. Kulturen har stor betydelse för att hålla 
samman ett samhälle. Kulturen har stor betydelse i vår mångkulturella kom-
mun som en enande kraft över alla gränser. Ett varierat fritidsutbud skapar stor 
attraktivitet för kommunen. Kultur och fritid handlar om mänskliga möten.

Ett rikt och varierat kulturliv har en stor 
betydelse för människors liv samt för en 
attraktiv boendemiljö. ”Utan kultur blir 
livet fattigare att leva”.  Kulturen främjar 
mening i livet, men också förmedling av 
vårt kulturarv. Vi vill skapa goda förut-
sättningar för att kulturen ska blomstra i 
kommunen. 

Kommunen ska stödja och synliggöra den 
kulturella mångfalden, men utan att styra 
den. Att förvalta vårt kulturarv är viktigt 
och sker genom arbetet i skolan, bibliote-
ken, museerna och arkiven.

Barn ska ges stor tillgång till kulturlivet 
utifrån barnkonventionens syn att barn 
har rätt att fritt delta i det kulturella och 

konstnärliga livet. Där har kulturskolorna 
en stor uppgift. Särskilda satsningar ska 
göras för att barn med funktionsnedsätt-
ning ska få tillgång till kultur.

Örebro kommun ska under de närmaste 
åren särskilt prioritera satsningar på 
kulturella arenor som mötesplatser. Kon-
serthusets renovering slutförs 2015 och 
därefter ska Kulturkvarteret byggas. Det 
möjliggör en ny kulturarena med bland 
annat bibliotek, kulturskola, dansscen och 
gymnasieskolans estetutbildning.

Folkbildningen har en viktig uppgift att 
fylla genom att bidra till bildning och för-
djupad demokrati. Kommunen ska aktivt 
stödja folkbildningen.
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Vi vill:
• att ett nytt Kulturkvarter ska byggas 

vid Konserhuset

• att Open Art ska bli ett permanent 
arrangemang

• att det inrättas ett stadsmuseum i 
Örebro 

• att Örebro Slott öppnas upp för       
besökare

• att Örebro Konserthus ska vara      
färdigrenoverat hösten 2015

• att en nationalstadspark - från Oset  
till Karlslund - inrättas

• att 1 % av intäkterna från kommunens 
tomtförsäljning alltid ska avsättas för 
utsmyckning av staden

• att ett forum för ungdomsdialog 
skapas

• att barn/ungdomskultur prioriteras

• att barn med funktionsnedsättning  
ska få tillgång till kultur

• att det ska fi nnas kulturaktiviteter för 
barn och ungdomar i alla stadsdelar 

• att Svenska Kammarorkestern 
blir värdorkester för det sociala              
orkesterprojektet ”El Sistema”    

• att det ska anläggas en konstgräsplan 
vid Heden/Mellringe 

• att det ska skapas ett nytt                 
fritidscentrum vid Coop/Lillån

• att det ska fi nnas ett bibliotek på Norr

• att det lokala föreningslivet ska få 
ökat stöd
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Ett attraktivt näringslivsklimat med väx-
ande företag är grunden för välfärden i 
Örebro kommun. Kommunservicen ska 
vara tydlig, rättssäker och ge snabba 
besked vid bygglov och annan myndig-
hetsutövning. Genom tjänstegarantier 
förtydligas vad företagen kan förvänta sig 
av kommunen. Samtidigt är det viktigt att 
företagarna förstår de villkor som kom-
munen arbetar under.

Att skapa positiva attityder till företagan-
de är angeläget och där ska kommunen 
vara föregångare och främja företagandet. 
Goda mötesplatser behövs för ett gott 
näringslivsklimat.

Det är viktigt att arbeta med etablering 
av nya företag tillsammans med övriga 
kommuner i länet. Örebro fl ygplats har 
en viktig roll, främst för näringslivet i 
regionen. Att hitta rätt kompetens i dialog 
med företagen ska prioriteras.  Samarbete 
mellan skola och näringsliv är avgörande 
för den framtida kompetensförsörjningen.

En väl fungerande infrastruktur i kom-
munen och länet främjar växande företag. 
Här ska Örebro agera tillsammans med 
andra aktörer för att skapa de bästa förut-
sättningarna.

Vi vill:
• att servicen till företagare ska vara 

effektiv och rättssäker 

• att förutsättningarna för cityhandeln 
ska vara goda

• att torghandeln ska få goda förutsätt-
ningar att utvecklas

• att småföretagare särskilt ska stödjas 

• att sociala hänsyn ska tas vid        
upphandlingar

• att kommunen ska motverka osund 
konkurrens 

• att det ska fi nnas ett forum för dialog 
mellan kommunen och näringslivet

• att utmaningsrätten för företag -    
gentemot kommunens verksamheter 
- ska fi nnas

• att samverkan mellan universitet, nä-
ringsliv och kommun ska utvecklas

• att IKEA ska få möjlighet att bygga 
nytt och expandera i Mariebergsom-
rådet

Företagen i kommunen skapar förutsättningar för tillväxt och välfärd. Örebro 
ska präglas av ett attraktivt näringslivsklimat som ger en hållbar tillväxt både 
socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Attityderna till näringslivet ska vara posi-
tiva.

Ett växande näringsliv för en hållbar kommun
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• att kommunen ska arbeta aktivt för 
nya företagsetableringar

• att kommunen och näringslivet ska 
fortsätta samarbeta vid utveckling av 
staden, som t ex Gustavsviksområdet

• att kommunen aktivt ska stödja socialt 
företagande - den sociala ekonomin

• att lokala företag ska främjas vid 
upphandlingar 

• att det ska bli enklare för små företag 
att lämna anbud vid upphandlingar

• att det regionala samarbetet med   
Örebro kommun som motor ska 
fortsätta

• att entreprenörskap och arbetsmark-
nadskunskap ska fi nnas med i skolan

• att matchningen mellan arbetssökande 
och näringsliv ska förbättras

• att kommunen ska samarbeta med det 
lokala näringslivet för att främja miljö 
och hållbarhet

• att kommunen ska stödja Örebro 
fl ygplats i sin viktiga roll för hela 
regionens tillväxt
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Vår största framtidsfråga handlar om kli-
mat och miljö. Vår välfärd måste formas 
och växa inom jordens hållbara gräns. För 
att undgå hotet om att uppvärmningen av 
jorden ska nå +2 grader krävs ett tydligt 
arbete för att minska utsläppen av växt-
husgaser. ”Tänk globalt – handla lokalt”, 
är perspektivet – det vi kallar förvaltar-
skapsprincipen. Det som är dåligt för 
klimatet ska vara dyrt och det som är bra 
för klimatet ska vara billigt.

Därför krävs ett hållbart tillväxtarbete 
som baseras på minskad energiåtgång, 
hållbara trafi ksystem och transporter och 
klimatsmarta livsmedel. Målet vid all 
samhällsplanering ska vara att skapa ett 
resurssnålt och miljövänligt Örebro.  Må-
let för minskningen av växthusutsläpp ska 
vara 40 % till år 2020 med målet att vara 
en fossilfri kommun år 2050.

Vid alla investeringar ska livscykelkostna-
den beaktas som grund för prioritering.

Energieffektiviseringar
Effektivare och förnybara energisystem 
ska fortsätta att utvecklas och rådgivning 
till bland annat näringslivet ska fi nnas. 
Satsning på utbygganden av vindkraft 

Ekologisk och miljömässigt hållbar utveckling – ett gott förval-
tarskap

Kristdemokraternas förvaltarskapstanke är den bärande grunden för att ge 
trygga uppväxtvillkor för barn och unga för ett hållbart samhälle. Strävan efter 
att förbruka mindre av energi och ändliga resurser är nödvändigt för mänsklig-
hetens långsiktiga överlevnad. Välfärden måste rymmas inom planeten jordens 
hållbara gränser, där kommunen har ansvar att bygga ett ekologiskt, ekono-
miskt och socialt hållbart samhälle.

ska fortsätta och kommunen ska vara 
självförsörjande på förnybar el år 2020. 
Satsningen på biogasproduktion är en 
självklar del. 

Hållbar trafi k och transporter
Vid samhällsplanering behövs fortsatt ut-
veckling av gång- och cykelbanor och en 
väl fungerande kollektivtrafi k. Åtgärder 
behövs för att minska onödig trafi k. Kom-
munens fordon ska drivas med fossilfria 
bränslen.

Klimatsmarta livsmedel och mat
Ekologiskt odlade och närproducerade 
livsmedel ska erbjudas i alla verksamhe-
ter. Målet för andelen ekologisk mat är 
50 % till år 2018 och 100 % till år 2022. 
Det ska vara enkelt att få reda på varifrån 
maten kommer. Andelen kött i maten ska 
minska. 

Naturvård för biologisk mångfald
För att bevara den biologiska mångfalden 
krävs reservatskydd i olika former, med 
stor naturhänsyn i skogs- och jordbruks-
landskap. Våtmarker ska bevaras och 
skog reservatskyddas.
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Vi vill:
• att hållbara upphandlingar med       

sociala och etiska krav ska öka 

• att förutsättningarna för att cykla    
och åka kollektivt ska förbättras 

• att energieffektiviseringen i kommu-
nens fastigheter förbättras

• att andelen förnyelsebar energi -    
biogas, solceller, vindkraft - ska öka

• att andelen ekologiskt närodlade  
råvaror som levereras till kommunen 
ska öka till 50 % till år 2018

• att andelen klimatsmart mat i kommu-
nens kök ska öka

• att det ska bli fl er förskolor med 
miljöprofi l

• att förskolan ska vara en giftfri miljö

• att det ska vara höga energikrav vid 
försäljning av mark och nybyggnation

•  att den långsiktiga försörjningen av 
dricksvatten ska säkras från Vättern

• att det ska ställas miljökrav och etiska 
krav vid upphandling

• att uppmuntra medborgarna att välja 
miljövänliga resealternativ

• att det ska erbjudas energirådgivning 
till näringslivet

• att de gröna områdena i kommunen 
bevaras och utvecklas

• att det ska skapas nya områden för 
kolonilotter
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En attraktiv landsbygd är en del av Öre-
bro kommun. Det ska vara likvärdiga för-
utsättningar oavsett var i kommunen man 
väljer att bo. Därför behöver bostadsbyg-
gandet i landsbygdens tätorter öka. Det är 
angeläget att tillvarata den kraft som fi nns 
i alla föreningar och företag. 

Olika former av lokala utvecklingsråd 
behöver formas för att stärka det demo-
kratiska infl ytandet i kommunen. En ny 
landsbygdsnämnd - som arbetar med 
utveckling - stärker arbetet.

Vi vill:
• att kommunens landsbygdsstra-

tegi ska förverkligas för en levande   
landsbygd

• att en tjänst som landsbygdsstrateg 
ska fi nnas

• att det byggs fl er bostäder i         
landsbygdens tätorter

• att det ska skapas förutsättningar att 
bo kvar på landsbygden även när man 
blivit äldre

• att det ska fi nnas ett servicecenter i 
Odensbacken

• att förutsättningarna för en bro vid 
Ässundet ska utredas

• att det ska anläggas konstgräspla-
ner i Odensbacken, Glanshammar,       
Vintrosa/Garphyttan

• att friluftsområdet vid Ånnaboda 
ska förbindas med nya områden i      
Garphyttan

• att kollektivtrafi ken på landsbygden 
ska förbättras 

• att det ska fi nnas skolor på          
landsbygden 

• att naturturismen ska öka

• att det ska fi nnas motionsspår med 
god standard i hela kommunen

En livskraftig landsbygd – för hela kommunens framtid

Landsbygden utgör en stor resurs i vår kommun – en omistlig och attraktiv del 
av kommunen. Det ska fi nnas god tillgång till offentlig och kommersiell service 
på landsbygden. Landsbygden är en stor resurs när det gäller besöksnäring och 
naturturism.
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Det är angeläget att alla medarbetare ges 
möjligheter till infl ytande över sitt arbete 
och får möjlighet att utvecklas i sin yrkes-
roll. Lönepolitiken ska stimulera till goda 
arbetsinsatser, engagemang, utveckling 
och arbetsglädje, samt göra det möjligt 
för kommunen att behålla och rekrytera 
medarbetare.

Den fysiska och psykosociala arbetsmil-
jön ska vara god. Ledarskapet hos kom-
munens chefer ska stärkas. Jämställdhet 
och mångfald bidrar till en god personal-
politik.

Alla enheter ska ges möjligheter att vara 
intraprenader - med ett långtgående ut-
vecklat eget ansvar med fyraåriga avtal.

En kommun med god personalpolitik

Örebro kommun ska som arbetsgivare ge goda förutsättningar för alla med-
arbetare att utvecklas i sin yrkesroll, och ska vara ett föredöme när det gäller 
jämställdhet och infl ytande. 

Vi vill:
• att kommunala enheter ges möjlighet 

att bli intraprenader (självständiga 
enheter)

• att ledarskapet hos cheferna stärks 
och utvecklas

• att det erbjuds karriärmöjligheter för 
alla anställda

• att det ska fi nnas en plan för         
kompetensutveckling för all personal

• att kommunens medarbetare ska 
erbjudas heltidstjänster

• att all form av diskriminering ska 
motverkas

• att all personal erbjuds utbildning i 
mänskliga rättigheter, t ex om Barn-
konventionen, HBT, jämställdhet och 
mångfald

• att lärarlönerna höjs

25



användning av LOV (lagen om valfri-
het), utmaningsrätt och LOU (lagen 
om offentlig upphandling)

• att det ska fi nnas tydliga servicega-
rantier för kommunens tjänster så att 
medborgarna vet vad som kan förvän-
tas av kommunen

En god kommunal ekonomi byggd på för-
valtarskap är en grund för en bra fungera-
de kommun. Målet ska vara att kommunal 
service med hög kvalitet ska erbjudas 
inom tillgängliga budgetramar.
Välfärdstjänsterna ska erbjudas med en 
mångfald av utförare – bland annat genom 
LOV (lagen om valfrihetssystem) och 
LOU (lagen om offentlig upphandling).

I Örebro kommun ska det fi nnas en hög 
grad av valfrihet – eget val - inom för-
skola, skola och äldreomsorg.

Vi vill:
• att kommunen ska förvalta ekonomin 

på ett hållbart sätt

• att tillväxten sker på ett ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt sätt

• att kommunen ska erbjuda bästa    
möjliga service av hög kvalitet 

• att kommunens servicecenter ska 
utvecklas vidare

• att medborgarna ges goda möjligheter 
till dialog och delaktighet

• att välfärdstjänsterna ska levereras 
med mångfald av utförare, bl a genom 

En hållbar kommunal ekonomi

En god och hållbar ekonomi är grunden för en väl fungerande kommun. Alla 
verksamheter ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Det ställer krav på 
god styrning, uppföljning och ständig utveckling och förbättring.
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Kristdemokratins värdegrund

Kristdemokratin är värdeorienterad. Med detta menas en politik som 
har människovärdet och de etiska grundvärdena i centrum.

Människosynen utgår från att människan till sin natur är rationell 
och förnuftig, vilket ger henne frihet och möjlighet att välja mellan 
ont och gott. Hon är moraliskt medveten och råder över sina egna 
handlingar. Det gör henne moraliskt ansvarig. Värdet ger henne 
rättigheter och ansvaret ger henne skyldigheter.

Människan är ett mål i sig. Ingen annan människa får äga henne    
eller på ett kränkande sätt använda henne som medel. 

Denna människosyn brukar beskrivas som att människan är en 
person, vilket innebär att varje människa är en unik och oersättlig 
individ och har samma absoluta och okränkbara värde oavsett kön, 
ålder, social position, etnisk och religiös tillhörighet eller sexuell 
identitet.

                                                           
                                                             

                                                                 Kristdemokraternas Principprogram



Har du frågor eller vill få kontakt med oss:

Kristdemokraterna i Örebro kommun
Köpmangatan 27, 702 23 Örebro

www.orebro.kristdemokraterna.se
orebro@kristdemokraterna.se

019-611 36 01

Lennart Bondeson      Behcet Barsom         Susanne Lindholm


