
Fredrik Norrström, ersättare i Nämnden för funktionshindrade.  

-Jag är 28 år och bor i centrala Örebro tillsammans med min fru och vår son. För närvarande är jag 

föräldraledig åtta månader från mitt arbete som fastighetsförvaltare på Stadsbyggnadskontoret. 

 

Det som framför allt driver mig i mitt politiska engagemang är tron på varje individs förmåga och 

viljan att vara med att utforma ett tryggt, uppmuntrande och respektfullt samhälle. I den nämnd jag 

sitter i arbetar vi för att människor med funktionsnedsättningar ska få samma möjligheter och 

rättigheter som alla andra. Men det handlar också om att på lång sikt förändra synen på människor 

med funktionsnedsättningar. Bara en sådan sak som att de flesta jag möter säger att folk är 

rullstolsbundna, då är jag lite jobbig och rättar dem, en människa är inte rullstolsbunden, han eller 

hon är rullstolsburen. 

 

Det roligaste med mitt politiska uppdrag är känslan av att man faktiskt gör skillnad. Att det man gör 

är viktigt. Sen är det dessutom roligt att träffa andra människor som är politiskt intresserade, både 

personer som delar ens värderingar och människor som står för allt som jag inte tror på. Det är 

sådant som utvecklar en som både politiker och som människa. Jag kan varmt rekommendera alla 

som har ett politiskt intresse att bli fritidspolitiker. 

 

Jag är en väldigt lokalpatriotisk person. Jag älskar verkligen Örebro. Därför är det så klart jätteviktigt 

för mig hur Örebro utvecklas under de närmsta tio åren. I min yrkesroll på Stadsbyggnadskontoret är 

jag delaktig i det viktiga arbetet med att se till att det byggs tillräckligt med bostäder och att det finns 

mark tillgänglig för företag som vill etablera sig i Örebro. I min politiska roll ser jag att Örebro 

Kommun står inför otroligt stora utmaningar, framförallt när det kommer till att på ett så bra sätt 

som möjligt se till att vi tillgodoser behoven av gruppbostäder i kommunen under de kommande 

åren. Vi har också, som jag nämnde tidigare, ett mer omfattande och långsiktigt arbete framför oss 

med att inkludera människor med funktionshinder mer i samhället. För att vi ska lyckas med detta 

krävs så klart attitydförändringar, men också att vi faktiskt börjar prata om funktionshinder med våra 

ungdomar. Nu är det visserligen ett antal år sedan jag gick i skolan, men jag har inget minne av att vi 

någonsin talade om olika typer av funktionshinder i skolan. Det tycker jag är märkligt, för att inte 

säga riktigt dåligt. Vill vi bygga upp en förståelse för att ett funktionshinder kan se ut på så otroligt 

många sätt (och många gånger syns det inte alls!) måste vi ju börja med att på ett tydligt, 

pedagogiskt och intressant sätt förklara detta för våra viktigaste medborgare, barnen. 

 

I övrigt vill jag att Örebro Kommun under de närmsta tio åren underlättar för kommunens företagare, 

fortsätter arbetet med att förbättra våra förskolor och skolor, samt på ett tydligt sätt visar att vi 

vågar bygga bostäder på höjden. Det är enligt mig tre viktiga områden för att vi ska fortsätta vara en 

växande och välmående kommun. 


