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Örebro har växt och utvecklats men 
samtidigt delar vi många andra stä-
ders utmaningar med oro och stora 
problem. Fler människor känner 
sig otrygga, människor lever i utan-
förskap, långt från arbetsmarknad, 
utan framtidstro och bristen på sam-
hällsgemenskap är påtaglig.

Örebros problem och möjligheter 
ska detta handlingsprogram med 
våra politiska förslag möta. Kristde-
mokraterna vilar på en trygg grund 
där omsorgen om medmänniskan 
går hand i hand med människors fri-
het och ansvar för sitt eget liv. Det är 
grunden för ett Örebro som kan ut-
vecklas i en bättre riktning. 

Mer trygghet och tillit
Många människor upplever ökad 
otrygghet. Snabba samhällsföränd-
ringar, ökad grov brottslighet och 
oro i omvärlden är några av de fak-
torer som påverkar örebroarnas 
vardag. Fler människor, framför allt 
unga, saknar en framtidstro och det 
finns även en oro hos äldre att inte 
få tillgång till äldreboende i den form 
man önskar. Delar av stadens livs-
miljöer upplevs mörka och otrygga.  

Ett Örebro för framtiden
Örebro har utvecklats mycket de senaste åren - företag, föreningar och männ-
iskor vill besöka, verka och leva i vår kommun. Kristdemokraterna har varit 
i kommunledning sedan 2007 och varit en del av Örebros starka utveckling 
som vi ska bygga vidare på. 

Kristdemokratin lade grunden till 
det moderna Europa efter världskri-
gen – världskrig som förstört både 
samhällen och mänskligt liv.  Vi tar 
otryggheten på allvar genom att pre-
sentera en politik för framtidstro 
och hopp. Örebro ska vara den bästa 
platsen att leva och växa upp i, där 
människor känner samhällsgemen-
skap och tar ansvar för sig själva, sin 
omgivning och sin medmänniska. 

Goda värderingar
med samhällsgemenskap
Goda värderingar är avgörande för 
samhällsgemenskap och för att ska-
pa ett gott samhälle. I Sverige ska vi 
leva sida vid sida som grannar – inte 
som främlingar. Då behövs ett ge-
mensamt etiskt och kulturellt mo-
dersmål där vissa värderingar inte är 
valbara.

Idag är samhället pluralistisk med 
många kulturer, religioner och livs-
stilar sida vid sida. Det är positivt att 
det finns mångfald, samtidigt som 
olika värderingar bryts mot varan-
dra. Olika synsätt på män och kvin-
nor, barns rättigheter och delaktig-
het har skapat en värderingskris som 
kan hota vårt demokratiska samhälle. 
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Kristdemokratin är värdebaserad - 
alla människors lika värde är grund-
bulten, liksom kraven på etik och 
värderingar som gäller alla.

Hela Örebro ska leva hållbart
Det ska vara möjligt att leva ett gott 
och hållbart liv i hela Örebro. Alla 
hållbarhetsaspekter måste tas i be-
aktande – ekonomiskt, ekologiskt 
och socialt. Människor ska åldras i 
trygghet och med värdighet. Barn 
ska växa upp under trygga förhål-
landen med goda livsmöjligheter. 
Krafttag behövs för att motverka oro 
och utanförskap. Även på landsbyg-
den ska man kunna leva ett gott liv 
med goda kommunikationer, handel 
och service. Örebro ska ta ansvar för 
framtiden på ett sätt som inte även-
tyrar de gemensamma resurserna 
eller kommande generationers möj-
ligheter att tillfredsställa sina behov.

Ansvarsfullt politiskt ledarskap
De parlamentariska utmaningar-
na i Sverige är större än någonsin. 
Många kommuners utveckling har 
hindrats av politiskt kaos, svårighe-
ter att skapa majoritetsstyren som 
kan ge stabilitet och trygghet. Krist-
demokraterna har haft förtroendet 
att vara med i ledningen av Örebro 
i många år och är ett parti man kan 
lita på. 

Kristdemokraterna går till val som 
eget parti, men kommer att ta ansvar 
för att det ska finnas en bred politisk 
kommunledning som utesluter yt-
terlighetspartierna på både höger- 
och vänsterkanten.

I din hand håller du det handlings-
program som visar hur vi tänker ta 
ansvar för vår kommun. Vi är redo 
att leda Örebro in i framtiden!

Vi vill
 • att integration och trygghetsfrågor 

intensifieras och prioriteras

 • att ett särskilt långsiktigt investerings-
program för vatten, belysning, vägar och 
konstruktionsbyggnader tas fram för att 
komma i kapp med underhållsbehov och 
säkra systemen för framtiden

 • att utvecklingen av centrum och förny-
elsen av de stora stadsdelarna fortsät-
ter i samverkan mellan ÖBO, Västerpor-
ten, kommunen, fastighetsägarna och 
det civila samhället

 • planera för att Naturum ska byggas för 
att stärka naturreservatet Oset, natur-
turismen och besöksnäringen

 • att arbetet med besöksnäringen och 
ett attraktivt Örebro ökar för att locka 
tills sig fler turister, gäster och mötes-
deltagare

 • att Örebro flygplats får stöd i sin viktiga 
roll för hela regionens tillväxt

 • att byggnation i trä ska prioriteras, där 
det är möjligt
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 • att områden som ligger nära Hjälmaren 
ska bli mer attraktiva och utvecklas för 
medborgare, näringsliv och naturtu-
rism

 • att kommunens arbete med att bli 
självförsörjande med fossilfri energi 
fortsätter. 

 • att Gustavsviksområdet fortsätter att 
utvecklas, för både örebroarna och be-
söksnäringen i nära samverkan mellan 
kommunen och näringslivet

 • att kommunen verkar för att lokaler 
samnyttjas i hög utsträckning – både 
mellan kommunens verksamheter och 

i samverkan mellan näringslivet och det 
civila samhället

 • att bostäder i allmännyttan avyttras 
med motkrav på sociala investeringar, 
för att ta fram medel till renoveringar 
och kommande nybyggnationer.
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Mänskliga rättigheter för allas lika värde 
Vårt svenska samhälle vilar på den värdegrund och etik som inspirerats och 
förvaltats av den kristna och humanistiska traditionen. Där betonas särskilt 
människans unika och okränkbara värde.

Det unika, okränkbara och univer-
sella människovärdet är den krist-
demokratiska ideologins kärnpunkt. 
Det handlar exempelvis om rätten 
att få förverkliga värden såsom rätt-
en till liv, frihet, ägande, religions- 
och yttrandefrihet. Det är politikens 
uppgift att respektera och främja 
människans naturliga rättigheter.

Vi bejakar det mångkulturella Öre-
bro med starkt humanistisk grund-
syn på migration och på människ-
or från olika bakgrund. Samtidigt 
blundar vi inte för utmaningarna då 
människor från vitt skilda bakgrun-
der och traditioner ska leva sida vid 

sida. För att hålla samman ett mång-
kulturellt Örebro krävs samhälls-
gemenskap och ett etiskt minimum 
– vilket kommer till uttryck i FN:s 
allmänna deklaration av mänskliga 
rättigheter. Dialog mellan kommu-
nen och företrädare från olika reli-
gioner är mycket angeläget, t.ex. ge-
nom det Interreligiösa rådet. 

Demokrati, yttrandefrihet, jäm-
ställdhet och barnkonventionen är 
viktiga grunder. Vi vill sätta grän-
ser för och aktivt motverka våld och 
kränkningar i människors vardag. I 
Örebro ska alla erfara frihet och re-
spekt oavsett kön, ålder, social po-
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Vi vill
 • att FN:s deklaration om de mänskliga 

rättigheterna ska prägla Örebro kom-
mun genom medmänsklighet, rättvisa, 
solidaritet och värdighet

 • att arbetet för jämställdhet mellan 
kvinnor och män stärks

 • arbeta för nolltolerans mot våld i nära 
relation

 • aktivt arbeta mot hedersvåld och he-
dersproblematik

 • att förbudet mot barnäktenskap efter-
levs

 • att förbudet mot kvinnlig könsstymp-
ning efterlevs och att förebyggande ar-
bete finns för att upptäcka riskgrupper

 • att strategin mot hemlöshet ska efter-
levas

 • att nationella minoriteters rättigheter 
ska värnas

 • att Interreligiösa rådet ska vara ett le-
vande forum för dialog mellan kommu-
nen och de religiösa ledarna

 • arbeta aktivt för att inga barn ska leva i 
ekonomiskt utsatta hushåll

sition, funktionsvariationer, sexuell 
identitet, etnisk eller religiös tillhö-
righet.

Rättigheterna för Örebros nationella 
minoriteter och teckenspråkiga be-
höver säkerställas.

 • att kommunens medarbetare ska få 
kontinuerlig utbildning i mänskliga rät-
tigheter, t.ex. barns rättigheter och 
HBTQ-frågor 

 • att kommunen årligen ska arrangera 
Mänskliga rättighetsdagarna tillsam-
mans med civilsamhället 

 • värna Örebros döva innevånare och ar-
beta för att de som har svenskt tecken-
språk som modersmål ska kunna delta i 
samhället fullt ut.

Fo
to

: U
ns

pl
as

h



8

Örebro kommun ska ta ansvar för flyk-
tingmottagandet i proportion och rela-
tion till andra kommuners mottagande. 
Varje nyanländ ska känna till vilka krav 
och förväntningar som gäller, samt vilka 
möjligheter som erbjuds. Integrationen i 
Örebro måste kraftigt förbättras. 

En smidig och effektiv integration är av 
högsta vikt för att tillvarata drivkraften 
hos nya svenskar att lära sig svenska och 
snarast bli anställningsbara, alternativt 
starta eget. Alla nyanlända ska från för-
sta dagen få ett konstruktivt mottagande 
där de ges information om möjligheter 
för arbete, utbildning och hur man aktivt 
tar del i samhället. Det är särskilt ange-
läget att genom samhällsorientering in-
formera om hur samhället fungerar, om 
demokrati, normer, etik och värderingar. 

Fler utrikesfödda måste snabbt komma 
in på arbetsmarknaden för att undvika 
långvarigt utanförskap och bidragsbe-
roende. Vi behöver främja en kultur av 
att arbete lönar sig. Att arbeta ger livs-
mening och arbetsgemenskap, vilket 
också skapar förebilder för barn och 
unga. 
Örebro kommun har stort behov av ar-
betskraft och fler människor kommer att 
behöva arbeta för att möta behoven i vår 

Kommunen ska präglas av en medmänsklig syn på människor på flykt och 
på de som lever i utanförskap samt visa tilltro till deras förmåga. Människor 
som kommit till Sverige har också ett stort ansvar att bli en aktiv del av sam-
hället och etablerade svenskar har ansvar att bjuda in dem att bli en del av 
samhällsgemenskapen. 

En god integration för människans bästa

växande kommun. Alla bör ha ett arbete 
att gå till och alla har rätt att jobba hund-
ra procent av sin förmåga.

Örebro kommun ska främja fler arbets-
tillfällen genom stimulansåtgärder, flex-
ibelt utbildningssystem, samverka med 
arbetsförmedling, företag och civilsam-
hälle för ett effektivt matchningsarbete. 
Målet är att varje medborgare i Örebro 
ska känna sig behövd och uppleva till-
hörighet.

Många av Örebros miljonprogramsom-
råden kännetecknas av segregation och 
utanförskap med låg utbildningsnivå, 
socioekonomisk utsatthet och hög ar-
betslöshet. Örebros bostadsområden be-
höver bli mer integrerade med varandra 
och fler områden ska innehåll varierad 
bebyggelse med en blandning av upp-
låtelseformer. Omdaningen av Örebros 
miljonprogramsområden behöver fort-
sätta med ett ökat inslag av eget ägande 
och levande verksamhetslokaler som 
ger en social stabilitet och möjlighet att 
göra boendekarriär, med ökad trygghet 
och ansvar för närmiljön. Vi vill inte ha 
några så kallade utsatta bostadsområden 
2030!
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Vi vill
 • att vi inte har kvar så kallade utsatta 

bostadsområden 2030

 • att nyanlända får information från dag 
ett om normer, värderingar, arbete, ut-
bildning, vilka krav, förväntningar och 
möjligheter som gäller

 • att fler människor kommer i arbete 
genom en tydlig ingång, så kallad ”Per-
rongen-modell”

 • förtydliga aktivitetsplikten kopplat till 
försörjningsstöd, såsom arbete, utbild-
ning, praktik eller annan samhällsnyttig 
insats, undantaget är exempelvis sjuk-
dom och föräldraledighet

 • att förnyelsen av Örebros miljonpro-
gramsområden fortsätter genom yt-
terligare omdaningar.

 • att läxhjälp och fritidsaktiviteter t.ex. 
dans, idrott och musik erbjuds för 9–12 
åringar efter skolan, specifikt i utanför-
skapsområden

 • stimulera till att olika former av för-
eningsaktiviteter sker inom rimligt 
avstånd från socioekonomiskt utsatta 
områden

 • främja fler möjligheter till möten och 
vänskap mellan invandrare och etable-
rade svenskar 

 • utveckla svenskundervisning kombine-
rat med barnomsorg i samverkan mel-
lan kommunen, familjecentraler och 
civilsamhället 

 • att högre krav på svenska språket ge-

nom språktest ska gälla vid anställ-
ningar inom barnomsorg, skola och 
äldreomsorg

 • att kommunens samarbete med civil-
samhället och sociala företag ska in-
tensifieras

 • att kurser i hur man kan starta och dri-
va företag erbjuds alla nyanlända som 
önskar 

 • att förskolor i socioekonomiskt utsatta 
områden erbjuder 30 timmars kost-
nadsfri förskola i stället för 15 timmar, 
främst för språkutveckling

 • att Fritidsbanken utvecklas i samverkan 
med skolorna

 • att fler språkgrupper nås av korrekt 
samhällsinformation

 • att arbetet med kommunens Interreli-
giösa råd intensifieras

 • att föräldrautbildning ska finnas till-
gänglig under hela barnets uppväxt

 • att antalet fältassistenter och trygg-
hetsvärdar utökas.
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Trygghet och socialt ansvar 
Sverige befinner sig i en extrem situation, och Örebro är inget undantag. 
Människor skjuts ihjäl, andra vågar inte vittna på grund av repressalier, 
knarkhandel sker öppet, gängkriminella och extremister påverkar bostads-
områden och våld i nära relationer fortsätter att förstöra livet för främst 
kvinnor och barn. Så kan vi inte ha det. 

Ett tungt ansvar ligger på rikspolitiken 
genom förändrad lagstiftning och ökade 
resurser till polis och rättsväsende. Men 
vi som kommun ska göra det vi kan och 
har rådighet över. 

Trygghetskameror, ordningsvakter och 
god samverkan med polis är viktigt och 
ska prioriteras. Kommunen bär upp 
mycket av det förebyggande arbetet och 
det måste börja tidigt! När de första ten-
denserna till att något inte står rätt till 
behöver vi agera, för att motverka större 
problem längre fram. 

Trygga familjer är det bästa förebyggan-
de arbetet, vi kristdemokrater poängterar 
detta återkommande och har därför också 
ett eget avsnitt för detta (se kap 5). När 
en familj inte längre fungerar behöver 
man se vilket stöd som kan riktas för att 
hjälpa familjen på fötter. Särskilt sårbara 
är de barn som växer upp i hem präglade 
av våld, psykisk ohälsa, hederskultur, 
droger och utanförskap. Ett fungerande 
arbete mellan socialtjänst, skola och Re-
gion Örebro län som gemensamt arbetar 
utifrån barnets behov är av yttersta vikt. 

Ett stort arbete har gjorts för att kraftsamla 
kring hemlöshetsfrågorna i Örebro kom-
mun, vilket mynnat ut i en Strategi mot 

Vi vill
 • att kommunen ska kunna anställa ord-

ningsvakter med uppgift att öka trygg-
heten i det offentliga rummet, som ett 
komplement till fler poliser

 • att konceptet med trygghetsvärdar ska 
införas i alla våra utsatta stadsdelar

 • att fler trygghetskameror kompletterar 
arbetet för ökad trygghet

 • att de individer som står för flertalet brott 
och skapar otrygghet i våra bostadsom-
råden ska punktmarkeras genom att 
Örebro kommun arbetar för utökad myn-
dighetssamverkan. På så sätt kan en kri-
minell parallellstruktur begränsas

hemlöshet. Kommunen behöver möjlig-
göra fler bostäder, arbeta vräkningsföre-
byggande, och tillsammans med andra 
aktörer agera utifrån en rad olika insatser 
för att motverka den akuta hemlösheten.

De goda krafterna behöver stärkas. Ci-
vilsamhällets mångfald av föreningar, 
församlingar och organisationer fyller en 
viktig funktion för att bygga tillit, förtro-
ende och relationer mellan medborgare 
och till myndigheter. De lär oss om de-
mokrati, inflytande, samhällsansvar och 
civilkurage. Vi vill bereda plats för dem.
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 • att kommunen gör sin del för att möj-
liggöra och underlätta snabba och ef-
fektiva insatser mot narkotikahandeln

 • att konceptet ”Sluta skjut” (GVI) utveck-
las

 • att samverkan ska ske utifrån barnets 
bästa och inte utifrån myndigheternas 
organisation

 • att samverkan mellan skola, social-
tjänst och region prioriteras, exempel-
vis genom TABB – ”Tillsammans för alla 
barns bästa” utökas

 • att verka för fler trygga familjehem för 
barn och unga som av olika anledningar 
inte kan bo med sina föräldrar 

 • att kommunen ska utveckla arbetet 
med att upptäcka och förebygga våld i 
nära relationer, liksom hedersrelaterat 
våld och förtryck

 • att möjligheten att starta lokala soci-
alkontor i partnerskapsområdena likt 
Vivalla utreds

 • att kommunen ska bedriva ett aktivt 

arbete för att motverka missbruk och 
beroendeproblematik vad gäller ANDTS 
(alkohol, narkotika, doping, tobak och 
spel). Särskilt fokus ska läggas på barn 
och unga

 • stärka utmaningsrätten och öka fören-
ingsbidraget till sociala föreningar

 • att civilsamhället får möjlighet att driva 
härbärge med en progression till drog-
frihet, egen försörjning och boende

 • att ett långsiktigt arbete sker med 
hemlöshetsfrågorna genom den nyli-
gen antagna ”Strategi för hemlöshet”, 
t.ex. genom ökade öppettider på Porten 
och att fler kan ta del av Bostad först

 • att allmännyttan ska tillhandahålla ett 
tillräckligt antal bostadssociala kon-
trakt

 • att det sociala arbetet ska ha fokus på 
att förebygga och hjälpa personer att 
inte hamna i beroende av försörjnings-
stöd

 • att antalet kontroller utökas för att 
motverka felaktiga utbetalningar (ev. 
bidragsfusk) av försörjningsstöd och 
andra bidrag

 • att förbättra förutsättningarna för de 
som är gode män och förvaltare.
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Familjen och barnen i vardagen 
Familjen är den viktigaste gemenskapen och den grund som samhället står 
på. Barn som växer upp i trygga familjer får goda förutsättningar att klara 
livets utmaningar. ”Det är lättare att bygga trygga barn än att laga trasiga 
vuxna”.

Politiken måste därför uppvärdera och 
stödja familjerna, inte nedvärdera eller 
styra. Föräldrarna är de viktigaste i bar-
nens liv. Under de senaste decennierna 
har en tydlig utveckling skett där små 
barn tillbringar alltmer tid på förskola. 
Vi vill bidra till ett samhälle som ger mer 
tid för barnen och som ökar familjers 
handlingsutrymme. För de barn som går 
i förskola, behöver barngrupperna vara 
mindre än idag och pedagogisk omsorg 
ska både uppmuntras och utvecklas.

FN:s barnkonvention uttrycker följande 
grundsyn: ”För att barn ska kunna uppnå 
en harmonisk utveckling av sin person-
lighet bör de få växa upp i en familjemil-
jö och i en omgivning av lycka, kärlek 
och förståelse. Familjen har en helt av-
görande betydelse för barnets trygghet, 
fostran och växande. Familjen är den 
viktigaste basen för vidare samhällsen-
gagemang och demokratisk utveckling.”

Vi vill 
 • verka för att fler öppna förskolor ska 

drivas i fristående regi

 • verka för ökad samlokalisering av fa-
miljecentralerna samt att de ska finnas 
i fler områden 

 • att familjerådgivningscheck ska införas 
och att avgifterna för familjerådgivning 
ska sänkas. Det ska finnas möjlighet att 
välja bland olika familjerådgivare

 • att föräldrastödsprogram, exempelvis 
”Trygga föräldrar” ska utvecklas och 
erbjudas samtliga blivande föräldrar 
under hela barnets uppväxttid, gärna i 
samarbete med civilsamhället

 • uppmuntra och underlätta för fler att 
starta pedagogisk omsorg (familjedag-
hem)

 • att kommunens kostnadsfria aktiviteter 
som riktar sig till småbarnsföräldrar 
ska öka, exempelvis i Kulturkvarteret.
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Rätt att åldras med värdighet och delaktighet
Alla medborgare ska kunna åldras med värdighet. Det innebär att service, 
vård och omsorg ska vara tillgänglig och ges utifrån en helhetssyn på den 
enskilde med hänsyn till själsliga, andliga och materiella behov. Denna sam-
hälleliga skyldighet innebär att äldreomsorgen måste vara väl utbyggd med 
hemtjänst och hemsjukvård, olika former av dagverksamhet samt ett varierat 
utbud av boendeformer.

Människovärdet beror inte på ålder eller 
den äldres egen förmåga. Äldreomsor-
gen ska präglas av trygghet, värdighet 
och delaktighet. Vår utgångspunkt är att 
varje person bäst känner sina egna be-
hov och att möjligheten till inflytande 
och valfrihet därför ska vara stort. Om 
man flyttar till ett boende för äldre, ex-
empelvis särskilt boende eller trygg-
hetsboende, ska man kunna behålla 
sina vanor. 

Närhet och gemenskap är grundläg-
gande mänskliga behov, något som det 
offentliga inte fullt ut kan tillfredsställa. 
Av denna anledning måste äldreomsor-
gen måna om goda relationer och ett 
gott samarbete med exempelvis anhö-
riga, föreningar, kyrkor och andra ide-
ella krafter. Det relationella och person-
centrerade perspektivet är också viktigt 
i arbetet med nära vård. Kommunens 
samverkan med regionen behöver stär-
kas så att insatserna och övergången 
mellan de olika aktörerna upplevs som 
smidig av den äldre.

Det är viktigt att poängtera att äldre inte 
är homogen grupp och behoven skif-
tar under livets gång. Många är friska 
långt upp i åldern och har inte behov av 

Vi vill
 • att arbetsvillkoren för personalen inom 

vård-och omsorg blir bättre, genom att 
t.ex. fasa ut delade turer

 • att den ordinarie grundbemanningen 
utökas med syfte att minska timan-
ställningarna 

 • att ökat stöd ges till chefer för långsik-
tighet och kontinuitet på arbetsplatser

 • att det ska finnas flera ingångar för 
att påbörja utbildning och arbete inom 
omsorgen

vårdboende, däremot finns behovet att 
gemenskap och en enklare vardag. Det 
ska finnas ett brett utbud av senior- och 
trygghetsboenden som kan erbjuda ett 
aktivt liv i gemenskap för att värna det 
friska med bibehållen livskvalitet och 
ett gott liv även som äldre.

En förutsättning för god omvårdnad är 
att äldreomsorgens medarbetare har rätt 
kompetens, goda språkkunskaper, kän-
ner arbetsglädje och yrkesstolthet. Där-
för är det viktigt att ett helhetsgrepp tas 
kring arbetet med kompetensutveckling 
och god arbetsmiljö.  
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 • att stärka den medicinska kompeten-
sen och erbjuda kompetensutveckling 
i flera olika steg 

 • att språktest införs för personal inom 
vård- och omsorg

 • att personal får möjlighet att studera 
svenska på sin arbetsplats

 • att antalet hemtjänstpersonal per 
hemtjänstmottagare inte ska vara fler 
än att den enskilde kan lära känna alla

 • att den enskilde ska själv kunna välja 
utförare av hemtjänst. Kommunen ska 
informera den enskilde om möjligheten 
att göra egna val av hushållsnära tjäns-
ter med hjälp av RUT- och ROT-avdrag

 • att självstyrande grupper inom hem-
vården utvecklas vidare

 • att det byggs ett nytt vård- och om-
sorgsboende vartannat år under den 
närmsta 10-årsperioden

 • arbeta för ökad palliativ och geriatrisk 
kompetens på vårdboenden

 • inrätta ett särskilt gruppboende för 
personer med psykiska problem, miss-
bruk och i behov av somatisk vård

 • att kommunen stimulerar byggnation 
av senior- och trygghetsboenden ge-
nom att sluta avtal med privata fastig-
hetsägare 

 • att kommunen reserverar/markanvisar 
attraktiva tomter till byggnation av se-
nior- och trygghetsboenden 

 • att kommunen möjliggör för genera-
tionsmöten både genom den verksam-
het som bedrivs och genom att bygga 
bostäder för äldre, nära eller samloka-
liserade med förskolor

 • att det förebyggande arbetet utvärde-
ras och prioriteras 

 • tillgängliggöra kultur i olika former för 
äldre 

 • att kommunen ska erbjuda träffpunk-
ter för äldre i samverkan med civilsam-
hället, med en variation av aktiviteter

 • att kommunen ska ha ett välutvecklat 
anhörigstöd. Det ska finnas tydlig infor-
mation kring vilket stöd anhöriga har 
rätt till

 • att kuratorer ska finnas tillgängliga i 
äldreomsorgen för samtalsstöd till bo-
ende och anhöriga

 • att användandet av välfärdsteknologi 
bör utvecklas i syfte att öka trygghet, 
aktivitet, delaktighet, integritet och 
självbestämmande

 • att kommunen ska intensifiera arbetet 
med digitalisering inom äldreomsorgen 
och välja lösningar som förenklar arbe-
tet - inte försvårar
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Funktionsnedsättning ska inte vara begränsande
Myten om den perfekta människan som ideal och norm riskerar att bli ett hot 
mot viktiga värden som delaktighet och solidaritet. Politiken måste förankras 
i en människosyn som både tillmäter människan ett absolut och okränkbart 
värde och erkänner att alla människor är olika med olika begåvning, intres-
sen och förutsättningar.

Detta är en utgångspunkt för vår politik 
när det gäller personer med olika typer 
av funktionsnedsättning men även per-
soner som på olika sätt hamnat i ett utan-
förskap eller en social utsatthet. Utifrån 
sina egna villkor ska alla ha rätt till del-
aktighet i samhället. 

Gemensamt för oss människor är att vi 
är sociala varelser med behov av små, 
naturliga gemenskaper. Familjen och 
andra anhöriga har en central plats i det 
stöd som ges. Den egna familjen är alltid 
nödvändig, men inte alltid tillräcklig, för 
att klara av alla utmaningar. Insatserna 
ska stödja när det brister och stimulera 
de positiva krafter som finns hos varje 
person.

Personer med funktionsnedsättning ska 
ges möjlighet till jobb. Det ger livskvali-
tet, självbestämmande och delaktighet i 
samhället. Offentlig sektor har ett ansvar 
för att visa vägen för övriga arbetsgivare 
genom att nyanställa.

Vi vill 
 • att kommunen ska vara ett föredöme i 

att anställa fler personer som av olika 
skäl står långt ifrån arbetsmarknaden

 • att alla driftsnämnder ska avsätta 

medel i sin budget för att möjliggöra 
arbetstillfällen för personer med funk-
tionsnedsättning 

 • att kommunen ska i sin bostadsförsörj-
ningsplan ha en tydlig ambition att sä-
kerställa försörjningen av bostäder för 
personer med funktionsnedsättning

 • att utifrån personens förmåga och för-
utsättningar ska praktik, lärlingsplats 
eller ordinarie arbete kunna prövas 
som alternativ till daglig verksamhet

 • att kommunen säkerställer att det 
finns boendeformer som passar äldre 
personer med funktionsnedsättning

 • att utgångspunkt ska tas i den enskil-
des behov och inte hur kommunen är 
organiserad

 • att en meningsfull fritid för barn med 
funktionsnedsättningar möjliggörs 

 • att arbetet för att rekrytera fler kon-
taktpersoner, ledsagare mm intensi-
fieras
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Goda livsmiljöer och hållbar samhällsplanering

Örebro ska vara en trygg och attraktiv kommun att leva i, där invånarna 
själva tar aktiv del i beslutsprocesser och känner sig delaktiga i skapandet 
av sina närmiljöer. Det offentliga rummet ska vara öppet för alla. Det goda 
samhället ska planeras för långsiktig hållbarhet – både ekonomiskt, socialt 
och ekologiskt.

Hur städer och samhällen planeras och 
gestaltas spelar stor roll för hur de ut-
vecklas och upplevs. Bostäder och sam-
hällsplanering påverkar i hög grad och 
under lång tid vår livsmiljö. Därför är 
det av stor vikt med en arkitektur och 
stadsplanering som skapar bestående 
värden och är hållbar i begreppets ful-
la bemärkelse. Utmaningen är att klara 
hållbarhetsbegreppets tre dimensioner 
samtidigt; social, ekologisk och ekono-
misk hållbarhet. 

Mötesplatser är en förutsättning för en 
trygg och säker kommun. Människor 
upplever sig tryggare i närheten av an-
dra människor. Planeringen bör inriktas 
på att bygga och utforma Örebro så att 
trygghet främjas samtidigt som brott 

förebyggs och försvåras. Trygghetsska-
pande åtgärder såsom belysning i mo-
tionsspår, gångstråk och i tunnlar måste 
både inventeras och förbättras. Vid sam-
hällsplanering måste synliga och osyn-
liga barriärer mellan människor byggas 
bort. Människor behöver dela gemen-
samma ytor och bostadsområden behö-
ver tydligt integrera och samspela med 
varandra. Närhet är viktigare än täthet – 
närhet till service, handel, fritid och till 
andra människor. 

Örebro kommun växer och bostads-
byggandet och verksamhetsmark för 
företagsetableringar behöver fortsatt 
prioriteras för att möta efterfrågan. För 
en attraktiv stadsmiljö ska det finnas va-
riation i färg, form och höjd. I nya bo-
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Vi vill
 • att underhållet av stadens belysning 

säkerställs

 • att kommunen ska planera för ökad 
småhusbebyggelse samt byggnation av 
så kallad trädgårdsstad

 • att kommunen ska verka för att fler vil-
latomter erbjuds på landsbygden

 • att kommunen än mer förenklar 
bygglovshanteringen

 • att kommunens konstruktionsbyggna-
der (broar, dammar etc.) är säkra och 
väl underhållna

stadsområden ska det finnas olika upp-
låtelseformer - hyresrätter, bostadsrätter, 
ägarlägenheter och småhus. Bygglovs-
hanteringen bör förenklas och betydligt 
fler villor eller småhus än idag behöver 
planläggas och byggas. I Örebro ska det 
prioriteras att byggas så kallade träd-
gårdsstäder samt att tomtmark finns till-
gänglig efter behov för att främja byg-
gande på landsbygden – både småhus 
och hyresrätter. 

Kollektivtrafiken i Örebro behöver an-
passas till vår befolkningsutveckling och 
utvecklas med snabb och tät turtrafik. 
Vi vill uppmuntra och verka för att fler 
människor åker kollektivt och att gång- 
och cykelstråken utvecklas. Underhållet 
av belysning, Va-anläggningar och kon-
struktionsbyggnader är kraftigt eftersatt 
i Örebro och nödvändiga åtgärder måste 
prioriteras.

 • att beläggningen på kommunens väg-
nät har god standard

 • att kommande etapper av särskilda 
bussfiler (BRT) ska genomföras (Mell-
ringe och Vivalla)

 • att trygghetsfrämjande och attraktivi-
tetsskapande åtgärder genomförs på 
Järntorget

 • att grönytor värnas i Örebro kommun

 • att Hjälmaren utvecklas som besöks- 
och rekreationsområde, exempelvis 
Vinön, Ässön, etc.

 • att det byggs bostäder som motsvarar 
befolkningsökningen och efterfrågan

 • att det byggs enklare och billigare stu-
dentbostäder

 • att det ska finnas en blandning av upp-
låtelseformer i nya och äldre bostads-
områden

 • att arkitektoniska, kulturella och este-
tiska värden ska vara viktiga faktorer 
när kommunen utvecklas och gestaltas 
samt att dialogen med medborgare 
förbättras
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 • att arbetet med pendlarparkeringar/
mobilitetshubbar intensifieras

 • att god markreserv samt god planbe-
redskap – både för bostäder och verk-
samhetsmark finns

 • att området runt slottet och slottspar-
ken utvecklas

 • att området kring Södra station och Re-
secentrum utvecklas

 • att planerna på omvandling och utveck-
ling av Aspholmen och Holmen fortskri-
der

 • att arbetet med Törsjö-området som 
logistikplats fortsätter

 • att kommunen främjar utvecklingen av 
B&W- området och Hovsta

 • att Hertig Karls allé rustas upp

 • att lekplatser ska finnas i kommunens 
alla delar och att stadsparkens lekmil-
jöer förnyas

 • att ett långsiktigt, tryggt och robust 
ägande av Åbyverket säkerställs

 • att prioritera åtgärder i planarbetet för 
att göra kollektivtrafikresandet mer 
attraktivt, exempelvis genom att korta 
restider och öka tillgängligheten

 • att säker gång- och cykeltrafik samt 
kollektivtrafik ska prioriteras när kom-
munen utvecklas

 • att utbyggd ladd-infrastruktur för elbi-
lar underlättas

 • att ”pratbänkar” placeras ut för att 
motverka ensamhet, skapa genera-
tionsmöten och öka gemenskapen mel-
lan människor i vår stad
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Kultur och fritid för det goda livet samt besöksnäring 
Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter och friluftsliv bidrar till ett samhälle 
där det är gott att leva, något som har stor betydelse både för att skapa en 
attraktiv kommun och för enskilda medborgare. Kulturen är en omistlig dela 
av livet därför att den tillför människan och samhället mera än det materiella 
perspektivet. Open Art - vars ursprung är en kristdemokratisk idé att ta kultu-
ren ut i det offentliga rummet - ska fortsätta i samarbete med näringslivet.

Ett samhälle utan ett rikt kulturliv är 
fattigt och missar den inspiration som 
kulturella uttryck förmedlar. Tillgång till 
kultur bidrar till att skapa en meningsfull 
fritid och livskvalité. 

Det offentliga ska dock inte primärt 
utföra verksamheten, däremot i sam-
verkan med civilsamhälle såsom fören-
ingar, församlingar, studieförbund och 
näringsliv skapa förutsättningar för att 
medborgarna ska kunna erbjudas ett rikt 
och varierat kultur-, fritids- och frilufts-
liv. 

Barn som läser och deltar i kulturella 
verksamheter genom livet är mer be-
nägna att engagera sig för samhället och 
i lägre grad hamna i utanförskap. Barns 
rätt till kultur är dessutom lagstadgad 
enligt Barnkonventionen. Därmed vill 
Kristdemokraternas skapa goda förut-
sättningar för en aktiv fritid för barn och 
unga med rörelseglädje och kultur.

Vi vill främja ett brett och vitalt fören-
ingsliv. Här uppstår mellanmänskliga re-
lationer som ger oss grundförutsättning-
ar för demokrati och medmänsklighet. 
Föreningslivet är också en nyckel för 

Vi vill
 • att behovet av lokaler för föreningslivet 

kartläggs och planeras (t.ex. Gymnas-
tikens hus, ishallar, anläggningar för 
friidrott) 

 • att flickor och pojkar ska ha likvärdig 
tillgång till idrottshallar, halltider samt 
bidrag

 • att föreningar stimuleras till egna 
initiativ gällande att bygga och driva 
idrottsanläggningar, exempelvis genom 
en trepartslösning med föreningen, 
fastighetsägaren och kommunen 

 • att platser som uppmuntrar till spon-
tanidrott ska säkerställas i all fysisk 
planering

 • att barns lek stimuleras genom byg-
gande av fler naturlika lekmiljöer, s.k. 
lekotoper

 • att det gamla badhuset i Brickebacken 
ersätts med ett nytt

att skapa en bättre fungerande integra-
tion.  Vid sidan av ”fika” är föreningsliv 
en del av den svenska kulturen som nya 
svenskar behöver bjudas in till.

Fo
to

: U
ns

pl
as

h



20

 • verka för fler hundlekplatser - gärna i 
samverkan med föreningslivet

 • att Tegelbruket värnas samt att det ar-
betssättet används på fler platser

 • att kommunen prioriterar breddidrott 
framför elitidrott

 • att kultur- och fritidspolitiken ska kän-
netecknas av mångfald och tillgänglig-
het för alla

 • att civilsamhället, exempelvis idrotts-
föreningar, studieförbund, scouterna, 
kyrkor, samfund och andra organisatio-
ner, ska ha en betydande roll i att be-
driva kultur- och fritidsverksamhet

 • att det ska vara mer av grundstöd och 
mindre av detaljstyrning vid bidragsgiv-
ning

 • att kommunen ska sammanställa in-
formation och aktivt informera om de 
möjligheter till kultur, fritidsaktiviteter 
och friluftsliv som finns

 • att kulturskolan ska vara en prioriterad 
del i kommunens barn- och ungdoms-
verksamhet med ambitionen att fler 
barn och unga nås av verksamheten. 
Antalet platser ska utökas

 • att kommunala anläggningar såsom 
idrottshallar och skolor ska vara till-
gängliga för föreningslivet. Avgifterna 
bör differentieras med fokus på unga 
respektive seniorer

 • att ett kapell flyttas till Wadköping för 
att belysa Örebros roll i såväl folkrö-
relse- som frikyrkohistorien och möj-
liggöra exempelvis vigslar  

 • att Karslundsområdet fortsätter att ut-
vecklas

 • att Kilsbergen utvecklas som natur- 
och rekreationsområde

 • att Tysslingeleden restaureras

 • att Open Art fortsätter utvecklas i sam-
arbete med näringslivet
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En levande landsbygd
Landsbygden är en viktig del av kommunen. Det ska finnas likvärdiga förut-
sättningar oavsett var man väljer att bo. Kommunen ska verka för att få fram 
fler tomter för att underlätta småhusbyggande, med fördel i anslutning till 
busslinjerna på landsbygden.

Landsbygden och tätorterna runt om 
Örebro erbjuder andra kvalitéer och 
möjligheter än staden. Närhet till natur, 
småskalighet och sociala sammanhang 
är exempel på kvalitéer som ska värnas 
och utvecklas. Tätorter såsom Garphyt-
tan, Glanshammar, Odensbacken, Stora 
Mellösa, Vintrosa har stor betydelse för 
omgivande landsbygd och kommunens 
framtida utveckling. Vi vill främja en 
god utveckling för de små tätorternas 
centrum så att de hittar nya funktioner, 
utvecklas, fylls med liv och rörelse. 
För en fortsatt positiv utveckling vill vi 
främja goda kommunikationer, handel, 
service, bebyggelse och en nära äldre-
omsorg. Det är också angeläget med 
aktiva lokala utvecklingsråd eller byalag 
för delaktighet och inflytande. 

Vi vill
 • att verka för att lediga tomter ska fin-

nas på landsbygden efter behov, samt 
främja och stimulera byggnation av 
både flerbostadshus och småhus

 • att landsbygdens tätorter utvecklas i 
samverkan med företag och föreningsliv

 • att kommunen ska uppmuntra, stödja 
och ha dialog med lokala samverkans-
föreningar/byalag

 • att cykelvägar på landsbygden främjas

 • att verka för att cykelväg mellan Odens-
backen och Stora Mellösa byggs 

 • att kommunen även fortsatt ska göra 
det möjligt för föreningar att söka 
kommunala medel för att utveckla sin 
tätort

 • att vid önskemål från Örebro kommuns 
medarbetare skapa arbetsplatser i våra 
tätorter för att främja god arbetsmiljö, 
minska transporter och skapa levande 
tätortskärnor

 • att goda förutsättningar för aktiv fritid 
för unga inom idrott såväl motorsport 
ges i samarbete med ett levande för-
eningsliv

 • att kommunen vid upphandlingar ska-
par förutsättningar för högre andel 
närodlad mat

 • att kommunen verkar för ett vägnät av 
god kvalité i hela kommunen 

 • att det ska finnas goda möjligheter för 
äldreomsorg på landsbygden

 • att stöd till samlingslokaler på lands-
bygden säkerställs

 • att det ska räcka med att det finns god-
känt avlopp, inte nödvändigtvis kommu-
nalt avlopp, på landsbygden.
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Näringsliv, företag och arbetsmarknad
Ett konkurrenskraftigt och differentierat näringsliv är en förutsättning för 
det goda samhället och en god välfärd. Det ger resurser till välfärden och är 
både en förutsättning för och ett tecken på en sunt växande kommun

Örebro kommun ska präglas av positiv 
syn på entreprenörskap och människors 
kreativa idéer för ett dynamiskt småföre-
tagande. Kommunens medarbetare bör 
förmedla god service och förståelse för 
företagens behov. Kommunen ska fort-
sätta att aktivt skapa förutsättningar för 
nya etableringar i samarbete med hela 
regionen, samt erbjuda goda förutsätt-
ningar för mer innovation och fler sam-
arbeten.

Örebro ska vara “bra på att vara kom-
mun” med hög kvalitet på exempelvis 
skolor, fritidsliv och kulturutbud vilket 
även är positivt för företag, verksamhe-
ter och kompetenser som vill etablera 
sig i Örebro. Företagen ska kunna hitta 
rätt kompetens genom ett välfungerande 
och flexibelt utbildningssystem för män-
niskors olika faser.

Vi vill 
 • att kommunen – både som organisa-

tion och geografisk plats – verkar för 
en ökad positiv syn på entreprenörskap 
och företagande

 • att det ska finnas en tydlig ingång med 
företagslots för allt som rör företa-
gande

 • att kommunen skapar förutsättningar 
för nya etableringar i samarbete med 

hela regionen, samt erbjuder goda för-
utsättningar för mer innovation och fler 
samarbeten

 • värna valfriheten, utmaningsrätten och 
LOV - lagen om valfrihet

 • att öka mångfalden av utförare inom 
välfärden såsom idéburna organisatio-
ner, privata företag och sociala företag

 • att kommunens upphandlingsarbete 
ses över och förbättras

 • erbjuda rättssäker, väl fungerande 
myndighetsutövning, bygglovs- och till-
ståndsgivning

 • att Örebro ska vara en attraktiv kom-
mun som drar till sig företag och olika 
kompetenser

 • att företagen hittar rätt kompetens 
genom ett välfungerande och flexibelt 
utbildningssystem

 • att Örebro fortsätter utvecklas som le-
dande logistiknav
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 • att flygplatsen utvecklas inom logistik, 
frakt, innovationer och grön omställ-
ning

 • underlätta för socialt företagande t.ex. 
genom delupphandlingar

 • att samverkan mellan kommunen och 
näringslivet ska utvecklas, med Gus-
tavsvikssamarbetet som modell

 • att det ska finnas ett tillväxtråd för 
kontinuerliga möten mellan kommunen 
och näringslivet

 • att samverkan ska ske med Ung fö-
retagsamhet (UF), Nyföretagar- och 
Startcentrum, ALMI, Svenskt näringsliv 
och likande aktörer

 • att det ska tas fram en policy mot 
osund konkurrens från kommunalt dri-
ven verksamhet

 • att ”kom-jobben” utvecklas för lång-
tidsarbetslösa, så att varje människa 
ges egen försörjning 

 • styra insatser för kompetensutveckling 
utifrån företagens och branschens be-
hov

 • att kommunen prioriterar insatser för 
att fler unga ska komma i arbete

 • att sociala krav ställs vid upphandlingar 
så att fler långtidsarbetslösa och per-
soner med funktionsnedsättning får 
möjlighet till jobb

 • utveckla Yrkesvux och uppgradera de 
så kallade enkla jobben som är basen 
för att en kommun ska fungera. 
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Ett hållbart och klimatsmart Örebro
Globalt och lokalt finns vi i en klimatkris, utsläppen av växthusgaser hotar 
klimatet genom det liv vi lever. Vår livsstil i västvärlden kräver egentligen 
”fyra jordklot”. Tillväxten måste ske inom jordens hållbara gränser. Grund-
tankarna är: ”tänka globalt – och handla lokalt”, ”det ska vara lätt att göra 
rätt” och ”det som är skadligt för klimatet ska vara dyrt”. 

Vår kommun har ett särskilt ansvar att 
bygga ett Örebro där skadlig miljöpå-
verkan minimeras, energin är fossilfri, 
trafiksystemen är hållbara och där na-
turresurserna tas tillvara i kretslopp till-
sammans med klimatsmarta livsmedel. 
Örebro kommun behöver också upp-
muntra en effektivare resurshantering 
där medvetenheten om cirkulär ekonomi 
ska stärkas för en långsiktig och hållbar 
omställning av samhället.

Det krävs en aktiv samhällsplanering 
för att uppnå målet att Örebro kommuns 
organisation ska vara fossilfri 2030 och 
hela kommunen fossilfri 2045. För sta-
dens växande behövs planering som ger 
goda förutsättningar och uppmuntrar till 
ett ökat cykelåkande samt till kollektivt 
resande. 

Kommunen har ett särskilt ansvar för in-
köp av klimatsmarta livsmedel och mat-
lagning. Målet för andel ekologisk mat 
är 80 % och närodlad mat 20%. Klimat-
påverkan och svinnet ska minska i kom-
munens måltidsverksamhet.

Naturvården är avgörande för den biolo-
giska mångfalden, därför krävs reservat-
skydd i olika former med stor naturhän-
syn i skogs- och jordbrukslandskap.

Kommunens kapitalplacering ska vara 
hållbar, bestå av värdepapper med mins-
kat klimatavtryck och vara helt fri från 
fossila värdepapper. Fortsatt satsning på 
gröna finanser med s.k. gröna obligatio-
ner är en konsekvens av en etisk grund 
för tillväxt och utveckling.

Kommunen ska aktivt använda upp-
handlingsinstrumentet för att stimulera 
och driva en god klimat- och miljöut-
veckling/innovation i samhället.

För att minska utsläppen behöver vi 
elektrifiera samhället och ställa om till 
fossilfri elproduktion. Transportsektorn 
och basindustrin står för den största 
andelen av utsläppen. Kommunen ska 
genom att skapa förutsättningar för ut-
byggd laddinfrastruktur och villkor i 
upphandlingar främja att elektrifieringen 
av bilar och vätgasdrift av tyngre fordon 
påskyndas.
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Vi vill
 • att Agenda 2030 ska vara vägledande 

för kommunens verksamheter

 • att det i kommunens upphandlingar 
ska finnas tydliga sociala, miljömässiga 
och etiska krav

 • att kommunens kapitalplaceringar ska 
bidra till hållbarhet, vara fossilfria och 
minska klimatavtrycket

 • att kommunens dagvattenhantering 
utvecklas till att i högre utsträckning 
bidra till livsmiljöer för djur samt att 
dagvatten renas, fördröjs och avleds på 
ett hållbart och säkert sätt

 • att utbyggnaden och underhåll av 
gång- och cykelvägsnät ska prioriteras 

 • att kommunens ska verka för att med-
borgarnas resvanor blir mer hållbara

 • att gröna områden i kommunen ska be-
varas och utvecklas

 • att 80% av de livsmedel som kommu-
nen köper in ska vara ekologiskt odlade

 • att kommunens inköp av lokalproduce-
rade råvaror ska uppgå till 20%

 • att energieffektiviseringar i kommu-
nens fastigheter ska genomföras

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

 • att vindkraften som energikälla främ-
jas, dock inte nödvändigtvis i kommu-
nal regi

 • att solceller installeras på offentliga 
byggnader

 • att bjuda in fler aktörer till Kumbro Vind

 • att den biologiska mångfalden ska be-
varas

 • att kommunen ska göra det enkelt att 
göra miljövänliga val

 • att kommunen ska underlätta för och 
öka medvetenheten om cirkulär eko-
nomi, återvinning och återbruk, särskilt 
byggåterbruk

 • att avfallsmängden, särskilt andelen 
restavfall och grovavfall från kommunal 
verksamhet i Örebro minskar samt att 
materialåtervinningen ökar

 • att det vid upphandling bör ställas krav 
på att det totala ekologiska fotavtryck-
et ska redovisas och beaktas

 • att möjlighet till behovsanpassad töm-
ning av insamlingskärl för hushåll, fler-
familjsfastigheter och verksamheter 
ska införas

 • att hormonstörande ämnen ska fasas 
ut. Särskilt viktigt är detta i miljöer där 
barn och unga vistas, exempelvis för-
skolor och skolor

 • att kommunen ska arbeta strategiskt 
för att minska användningen av fossil 
plast genom krav i upphandling

 • att fler bilpooler etableras för kommu-
nal verksamhet, näringsliv och medbor-
gare

 • att våtmarker skyddas, restaureras och 
återskapas.
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Civila samhällets gemenskap bygger Örebro 
Örebro har starka historiska rötter i folkrörelserna som bidragit till demo-
krati och delaktighet. De små naturliga gemenskaperna, där familjen är 
grundläggande, med grannskap och föreningar, bygger samhället och bidrar 
till ett sunt växande Örebro.  

Örebro har ett rikt civilsamhälle med 
föreningar, organisationer, kyrkor och 
samfund samt en mängd frivilliga nät-
verk. Civilsamhället är tillsammans med 
det offentliga, näringslivet och hushål-
len en av fyra grundpelare för att bygga 
ett starkt samhälle och ska ges goda för-
utsättningar att utvecklas. Det offentliga 
ska stödja det civila samhället – inte 
styra. 

Vi ser positivt på att civilsamhället kan 
vara välfärdsaktör, t.ex. ta över lämpliga 
verksamheter såsom fritids- och sociala 
verksamheter. Här är IOP - Idéburet of-
fentligt partnerskap, en utmärkt form för 
att avtala kring samarbetet med kommu-
nen.  

Vi vill uppmuntra till den sociala ekono-
min, kooperativt och socialt företagande. 
Detta stärker demokrati och delaktighet 
och bör beaktas i upphandlingar och 
som komplement till arbetsmarknaden. 

Vi vill
 • att samverkan med civilsamhället 

stärks och utvecklas

 • att kommunen är öppen för att lämna 
över verksamheter som lika bra och 
bättre kan drivas av civilsamhället

 • att kommunen aktivt främjar avtal ge-
nom IOP – Idéburet offentligt partner-
skap

 • att föreningar ska få fleråriga avtal för 
att säkra långsiktighet

 • att föreningsbidrag utökas för att stär-
ka civilsamhället

 • värna Föreningarnas hus genom lång-
siktigt avtal och ekonomiskt stöd

 • att socialt företagande ska beaktas i 
upphandlingar

 • att kommunen ska uppmuntra, stödja 
och ha dialog med lokala samverkans-
föreningar/byalag.
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En förskola för lärande, lek och omsorg
Förskolan ska vara en trygg miljö som genomsyras av lärande, kreativi-
tet, utforskande och en god omsorg. Förskolan möjliggör för föräldrar att 
arbeta, studera eller söka jobb och har också ett pedagogiskt uppdrag där 
barnen förbereds inför skolan. 

Förskolan ska präglas av god kvalitet 
med personal som har såväl pedagogisk 
som omvårdande kompetens. För barn i 
de lägre åldrarna är det av stor vikt att 
skapa trygghet och möjlighet till god an-
knytning mellan barn och vuxna, medan 
de äldre barnen introduceras till veten-
skapens fantastiska värld där pedago-
gerna lockar barnen till förundran. 

Att förskolor kan drivas i både friståen-
de som kommunal regi är positivt. Det 
är viktigt att såväl kommunala som fri-
stående förskolor ges samma förutsätt-
ningar att bedriva sin verksamhet. Barn 
är olika och därför ser vi positivt på att 
pedagogisk omsorg erbjuds för alla som 
önskar.

Fortsatt fokus på minskat antal barn 
i barngrupper är eftersträvansvärt för 
både ökad kvalitet och förbättrad arbets-
miljö för såväl barn som vuxna. 

Vi kristdemokrater är övertygade om att 
alla barn och framför allt de allra mins-
ta, mår bäst i de små gemenskaperna. Vi 
vill bidra till ett samhälle där föräldrar/
vårdnadshavare bemyndigas och stärks i 
sin självbild att vara de viktigaste per-
sonerna för barnet. Vi ser ett värde i att 
de allra minsta barnen skall kunna till-
bringa längre tid med sina föräldrar/

Vi vill
 • att föräldrar/vårdnadshavare ska kun-

na välja den barnomsorg som passar 
deras barn bäst

 • att antalet barn i barngrupperna ska 
minska

 • att kommunala och fristående försko-
lor ska ges lika förutsättningar

 • att pedagogisk omsorg ska uppmunt-
ras och stödjas

vårdnadshavare. Därför värnar vi öppna 
förskolor, familjecentraler samt att för-
äldrar själva får välja den omsorg som 
passar dem och deras barn bäst.
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 • att i första hand utbildad personal ska 
erbjudas fast tjänst i kommunens för-
skolor

 • att förskolegårdarna ska fortsätta att 
rustas till bra miljöer för lärande, lek 
och vila

 • att det ska finnas fler förskolor med 
profilinriktning, exempelvis ”Ur och 
skur”

 • att personal på förskolor i utanför-
skapsområden ska ha goda kunskaper 
i det svenska språket och kompetens 
inom mångfald och hederskultur

 • att kulturella inslag ska vara en naturlig 
del i alla förskolor 

 • att alla barn ska få minst fyra veckors 
sammanhängande ledighet per år

 • att barn med funktionsnedsättning får 
det stöd som de behöver

 • att barn med svenskt teckenspråk som 
modersmål ska få sina behov av språk-
utveckling tillgodosedda.
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Grundskola för bildning och kunskap
Skolan utgör tillsammans med hemmet den viktigaste grundstenen för att 
bygga ett demokratiskt samhälle. Skolan ska skapa en kreativ lärandemiljö 
som stimulerar eleven till att utveckla sina förmågor, uppnå kunskapsmålen 
och nå sin fulla potential. Barn är olika och det är viktigt att de tidigt får det 
stöd de behöver

Värdegrundsarbetet ska vara grundläg-
gande i skolans vardag. Nolltolerans 
mot mobbning och kränkande behand-
ling ska alltid råda och det ska alltid 
finnas någon vuxen att anförtro sig åt 
när man behöver det. En god relation 
mellan skolan och hemmet bör främjas. 
Nyanlända barn integreras ofta snabbare i 
svenska samhället än vad deras föräldrar/
vårdnadshavare gör. Därför bör skolan 
ska ha god kunskap, metoder och bered-
skap för hedersrelaterade situationer och 
arbeta på innovativa sätt för att förenkla 
integrationen för hela familjen. 

Skickliga lärare är den viktigaste faktorn 
för en bra skola, liksom ett kompetent 
ledarskap som skapar en pedagogiskt 
stödjande organisation. Vi har idag allt-
för stor andel icke behöriga lärare. Vi 
vill arbeta för att göra yrket attraktivt 
med mindre andel administration och 
mer tid i klassrummet. Därför vill vi 
satsa på fler vuxna i skolan såsom elev-
stödjare, mentorer och familjestödjare. I 
vissa lägen behövs även två pedagoger i 
klassrummet.

Att alla elever ges bästa möjliga förut-
sättningar att nå målen i skolan ska vara 
en självklarhet. Tidiga insatser där sig-
naler på att elever inte kommer att nå 

målen är avgörande. Särskilt begåvade 
elever bör också uppmärksammas och 
utmanas. 

En mångfald av skolor och profiler ska 
kunna erbjudas. Kommunala och fristå-
ende skolor ska ges samma förutsätt-
ningar att bedriva sin verksamhet. 
På kommunens hemsida ska man kunna 
söka till både kommunala skolor och 
friskolor och vi strävar efter ett aktivt 
skolval för alla elever.

Entreprenörskap och entreprenöriellt 
tänkande bör genomsyra undervisning-
en under hela skoltiden och redan i tidig 
skolålder träna elever till alternativa och 
kreativa lösningar.

Vi vill 
 • att kommunen ska öka andelen behö-

riga lärare

 • att alla elever ska ges förutsättningar 
att nå kunskapsmålen

 • att värdegrunds- och demokratiarbete 
ska genomsyra våra skolor

 • att kompetens, metoder och beredskap 
finns för att hantera hederskulturen

 • att tidiga stödinsatser för barn och 
unga prioriteras
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 • att fler elevstödjare, lärarassistenter 
och mentorer finns som stöd för elever 
och lärare

 • att det ska finnas en mångfald av sko-
lor och profiler, både kommunala och 
fristående

 • att alla elever och föräldrar ska upp-
muntras att göra ett aktivt skolval

 • att det ska gå att söka till såväl kom-
munala som fristående skolor via kom-
munens ansökningssida för att alla ska 
ges samma förutsättningar att få in-
formation om vilka olika valmöjligheter 
som finns

 • att studie- och yrkesvägledningen 
stärks så att alla elever får kunskap om 
framtida studievägar och arbetsmark-
nadens villkor

 • att kommunen ska erbjuda digital stu-
die- och yrkesvägledning

 • att läraren får mer tid i klassrummet 
och mindre administration

 • att elever med hög problematisk från-
varo/hemmasittare snabbt och aktivt 
följs upp

 • säkerställa goda kontaktvägar och dialog 
mellan fristående aktörer och kommunen

 • att fristående och kommunala skolor 
behandlas lika och ges samma förut-
sättningar

 • att ”läxfritids” ska erbjudas på alla sko-
lor, gärna tillsammans med civilsam-
hället, exempelvis ”Linje 14” i samverkan 
med Universitetet

 • att särskilt begåvade elever ska upp-
märksammas och ges det stöd de behö-
ver för att kunna utmanas och utvecklas

 • att skolornas utemiljöer ska vara an-
passade för aktuella årskurser

 • att engagemang från civilsamhället 
tydligt tas tillvara inom skolan

 • att kommunen ska utreda möjligheten 
till skolskjuts även för elever som väljer 
fristående alternativ

 • att arbetsmarknadskunskap ska erbju-
das till alla skolor

 • att trygghetskameror i större utsträck-
ning ska användas vid skolors utemiljö 
när så behövs

 • att skolorna har god kompetens om 
funktionsnedsättningar, särskilt neuro-
psykiatriska (NPF)

 • att särskilda undervisningsgrupper er-
bjuds alla som behöver, samt att beho-
vet av Resursskolor ska utredas

 • att elever som behöver svenskt tecken-
språk i sin utbildning ska få det

 • att Perrongen för nyanlända elever 
fortsätter utvecklas

 • att skolans lokaler ska användas mer 
effektivt, även efter verksamhetstid, av 
exempelvis föreningslivet

 • att fler skolor i utanförskapsområden 
anställer familjestödjare som fungerar 
som en bro mellan familjen och skolan 
och tidigt kan uppmärksamma familjer 
i behov av stöd
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Gymnasieskolan – en väg mot fortsatt studier eller arbetliv
Gymnasieskolan ska ge en stabil grund inför vuxenlivet såväl för den som pla-
nerar att studera vidare som för den om vill ut på arbetsmarknaden direkt. 

Vi vill
 • att en mångfald av skolor, program och 

utförare ska finnas

 • att det ska finnas ett nära samarbete 
mellan skolan, det lokala näringslivet 
och föreningslivet

 • att det ska gå att söka till såväl kom-
munala som fristående skolor via kom-
munens ansökningssida för att alla ska 
ges samma förutsättningar att få in-

Gymnasieskolan ska ta tillvara elever-
nas intressen, behov och framtidsplaner 
men också utmana och rusta inför de 
branscher där arbeten kan erbjudas. En 
bredd av både teoretiska och praktiska 
program ska finnas. Vi vill därtill verka 
för att det ska finnas olika former av lär-
lingsprogram i nära samverkan med det 
lokala näringslivet. 

För att kunna förbereda eleverna inför 
framtiden och stärka motivationen för 
alla elever behövs ett nära samarbete 
mellan skola, näringsliv och övriga sam-
hället. Här spelar möjligheten till bra 
studie- och yrkesvägledning en stor roll 
för att eleverna ska kunna göra bra val 
inför framtiden. 

Kommunala och fristående skolor ska 
ges samma förutsättningar. 

formation om vilka olika valmöjligheter 
som finns

 • att lärare ges mer tid för undervisning 
och avlastas genom mentorer och lä-
rarassistenter samt att den adminis-
trativa bördan ska minska

 • att elever med hög problematisk från-
varo/hemmasittare snabbt och aktivt 
följs upp

 • att elevhälsan stärks och utökas till att 
även se till elevens arbetsmiljö

 • att eleverna ska erbjudas utbildade 
studie- och yrkesvägledare samt digital 
vägledning

 • att de elever som vill ska erbjudas att 
driva företag via ung företagsamhet

 • att yrkesprogrammen ska värnas och 
utvecklas, gärna tillsammans med 
branschen, för att möta arbetsmarkna-
dens krav

 • att gymnasieskolans lokaler ska använ-
das mer effektivt, även efter verksam-
hetstid, av exempelvis föreningslivet.

 • att personal ska erbjudas kompetens-
utveckling om funktionsnedsättningar, 
särskilt neuropsykiatriska (NPF)

 •
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En hållbar kommunal ekonomi

Ett gott samhälle kan inte förverkligas utan en väl fungerande samhällseko-
nomi med politisk och personlig frihet i balans. Dessutom krävs en långsik-
tighet vilket förutsätter ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 
Den kommunala skattesatsen ska vara så låg som möjligt men så hög som 
nödvändigt.

För att kunna skapa ett gott samhälle 
måste det finnas en ekonomi som ger de 
politiska visionerna muskler. Det är ett 
välfungerande näringsliv och fler perso-
ner i arbete som genererar de skattein-
täkter som gör det möjligt med en god 
välfärd för alla. Det är samtidigt viktigt 
med ett levande samtal om var kommu-
nens gräns för ekonomiskt åtagande går. 
Kommunen ska inte överta föreningars 
och enskildas ansvar eller uppgifter, 
utan i stället vara ett stöd om så behövs.

Över tid har kommunen fått ett allt stör-
re åtagande med allt högre förväntningar 
från invånarna. Det ställer större krav på 
styrning och uppföljning av sambandet 
mellan resurser, prestationer, resultat 
och effekter i verksamheterna. För en 
långsiktig ekonomi i balans och för att 
undvika ryckighet med sparpaket krävs 
ständiga prioriteringar och förnyelse av 
verksamheterna. Det handlar dels om att 
göra saker rätt och dels om att göra rätt 
saker.
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Vi vill
 • att kommunen ska drivas med hög ef-

fektivitet och ett gott förvaltarskap där 
kärnverksamheterna prioriteras

 • att pengar sparas genom satsningar på 
en fungerande lokalförsörjning

 • att kommunen ska upphandla extern 
byggnation av välfärdsfastigheter i hö-
gre utsträckning

 • att styrning och uppföljning av sam-
bandet mellan resurser, prestationer, 
resultat och effekter i verksamheterna 
ska utvärderas i högre utsträckning än 
idag

 • att kommunen inte ska ta över fören-
ingars och enskildas ansvar eller upp-
gifter, utan i stället vara ett stöd om så 
behövs

 • att kommunen är öppen för att lämna 
över verksamheter som lika bra och 
bättre kan drivas av andra aktörer

 • att incitamenten ökar för att driva 
verksamhet i intraprenadform

 • avyttra fastigheter hos de kommunala 
bolagen för att möjliggöra för ökat di-
versifierat ägande och framtida inves-
teringar.
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KRISTDEMOKRATERNA – FÖR 
ETT FRIARE OCH VARMARE 

SAMHÄLLE 
Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i hand 

med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som håller 
samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.
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REDO FÖR ETT VARMARE
OCH TRYGGARE ÖREBRO

Kristdemokraterna värnar alla människors lika värde och
sätter människan i centrum. Vi behöver ett solidariskt samhälle som 

skapar ett Örebro som är hållbart för våra barn och barnbarn. 

Vårt mål är ett samhälle där friheten att forma sitt eget liv går hand i 
hand med ansvaret för sin medmänniska. Vi vill bygga ett samhälle som 

håller samman. Ingen ska hållas tillbaka och ingen ska lämnas efter.

Har du frågor eller vill få kontakt med oss: 
www.orebro.kristdemokraterna.se, orebro@kristdemokraterna.se eller Tel. 019-611 36 01
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