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En berättelse om livet… 
 
Blir det en pojke eller flicka? Att vänta barn är något 
stort för de allra flesta. Men ett barn innebär också 
ansvar och oro för dess framtid och önskan om att 
vara en god förälder. 
 
Det är inte enkelt att vara förälder och det är inte 
heller enkelt att vara barn. Under livet ska vi möta 
både framgångar och motgångar, tider av hälsa och 
tider av sjukdom. Det är allt från barnsjukdomar och 
öroninflammationer till tonårsproblem.  
 
Senare kommer vuxenlivets möjligheter och krav. 
Arbete och tillfredställelse, men också stress med 
både fysiska och psykiska symtom. Allvarliga sjukdomar dyker upp och raserar ibland våra planer.  
 
Så småningom kan vi planera för pension och ett liv i en annan frihet än tidigare. 
Att få ha hälsa under livet är inget självklart, men en stor gåva. Vi kan själva förebygga en del 
sjukdomar, men annat drabbar oss oavsett hur hälsosamt vi levt.  
 
En viktig faktor till välbefinnande är kultur i olika former, som kan underhålla, undervisa och ge 
tillfredsställelse i våra liv. 
 
Under livet upptäcker vi också att Örebro län är en liten del av världen. Vi reser som aldrig förr, 
människor från många olika länder kommer till vårt län. Företag arbetar med hela världen som 
sitt arbetsfält. Vi är världsmedborgare och mångfalden berikar vårt land och län och stävjar 
enfalden. 
 
Vi behöver en sjukvård som kan möta våra behov under livets olika skiften. Det måste finnas 
tillräckligt med läkare och sjuksköterskor i vården. Vi får aldrig glömma att vi människor har 
unika och lika värde.  
För att detta ska fungera behöver vi ett starkt näringsliv, goda kommunikationer. En långsiktig 
ekonomisk politik är avgörande för att inte välfärdssystemen ska hotas.  
 
Här är ett axplock vad Kristdemokraterna tycker är viktigt i vårt län: 

 Fler och mer flexibla vårdcentraler 
 Stärkt psykiatri för både unga och äldre 
 Minska vårdköerna och öka tillgängligheten 
 Bättre och billigare kollektivtrafik i hela länet, med till exempel länspendel med flera 

tågstopp, så att hela länet kan leva och få en hållbar utveckling. 
 

 
 
 

 
Ewa Sundkvist                       Bo Rudolfsson 
Oppositionslandstingsråd    Fullmäktigeledamot 
Första namn på Örebro/Norr listan  Första namn på Syd/Väst listan 
 

Ewa Sundkvist & Bo Rudolfsson, toppkandidater till 
Landstings/Regionfullmäktige 
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Vårdcentraler med kvalitet och tillgänglighet 
Det ska vara lätt att komma fram till vården och du ska bli vänligt bemött och få god kvalité 
oavsett ålder och samhällsposition. Primärvården är ett av kristdemokraternas prioriterade 
områden.  
 
Vårdcentraler viktig bas Att själv få välja 
vårdenhet eller vårdgivare är en självklarhet. En väl 
fungerande vårdcentral ger positiva effekter på hela 
sjukvårdssystemet. Geriatrisk kompetens ska finnas 
tillgängligt. 
 
Skippa telefontiderna Idag är det svårt för 
patienter att få tid på en vårdcentral. Ta bort 
telefontiderna och låt det vara öppet att ringa under 
hela dagen. 
 
Äldre -och minivårdscentraler Alla vårdcentraler 
behöver inte vara lika, det ska finnas möjlighet för 
en vårdcentral att profilera sig. Det ska finnas 
möjligheter att öppna minivårdscentraler som är 
anpassade för olika målgrupper/sjukdomsgrupper, 
och även äldrevårdcentraler. Till äldrevårdcentralen 
ska man slippa ”knappeländet” och kunna ringa 
direkt.  
Vi behöver mer flexibilitet när det gäller vårdcentraler, där några även kan utvecklas till mer 
närsjukvård och hälsocentraler. Det viktiga är att vårdkompetensen samlas runt patienten så långt 
som möjligt. 
 
Start av Seniorhälsa Seniorhälsan ska genomföra regelbundna hälsokontroller och hälsosamtal 
för ökad livskvalitet hos äldre, stärka hälsan, läkemedelsgenomgångar för att se på 
läkemedelsanvändningen och på sikt undvika vårdsituationer. Alla från 65 år bör omfattas av 
Seniorhälsan. 
 
Läkarbil För äldre och barnfamiljer som har svårt att ta sig till en vårdcentral ska det finnas en 
läkarbil. 
 
För den som är 85 och äldre ska sjukvården vara kostnadsfri Även om det finns 
högkostnadsskydd för alla patienter så kan sjukvårdskostnaden resultera i höga summor, speciellt 
om man endast har en låg pension. Vi vill att alla personer i länet som fyllt 85 år ska få 
kostnadsfri sjukvård. Detta gäller både vid besök hos vårdcentral och vid eventuell inläggning på 
sjukhus. 
 
Familjecentraler ska utvecklas för barn upp till 18 år En familjecentral är en mötesplats för 
familjer i ett bostadsområde. Idag är familjecentraler till för barn mellan 0 – 6 år, detta bör 
utvecklas upp till 18 år. Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med 
öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg. Varje familj ska garanteras 
tillgång till en familjecentral och dess tjänster och alla som önskar samtal skall erhålla det. Tidiga 
hälsofrämjande insatser för barn och unga ska göras genom stödinsatser och utbildning för att 
stärka föräldrarnas roll. 
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Länets tre sjukhus 
Länets samtliga tre sjukhus ska vara kvar i landstingets regi som akutsjukhus och arbeta som en 
sjukvårdsresurs för hela länet. Vi vill också att sjukhusen kan hitta sina specialiteter som till 
exempel ett knäcentrum i Lindesberg. En nollvision ska gälla för sjukhusen när det gäller 
vårdrelaterade skador och infektioner.  
 
Sängplatsgaranti Antalet sängplatser har dragits ned under ett antal år. Vi vill införa en garanti 
för en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens. Varken akut sjuka eller kroniskt sjuka 
patienter skall nekas vårdplats eller behöva skrivas ut på grund av platsbrist. 
 
Akutsjukvård Akutmottagningarna ska 
bemannas av specialister i akutsjukvård, 
som har erfarenhet och kunskap att 
snabbt kunna avgöra patientens behov. 
 
Logistiker För att få vården så effektiv 
som möjligt behöver både det 
medicinska och det administrativa 
arbetet fungera. Rätt personal med rätt 
uppgift. På ett sjukhus läggs mycket tid 
på planering, därför behövs 
administratörer och personer med 
logistisk kunskap.  
 
Lika villkor för utbildningen för 
specialistsjuksköterskor För att 
försörja framtidens behov av 
specialistsjuksköterskor ska det finnas 
likvärdiga villkor för utbildning av specialistsjuksköterskor som det idag finns för läkarnas ST-utbildningar. 
 
Vårdcoach till äldre Många äldre hamnar ofta på akutmottagningen. Vi vill införa en vårdcoach, 
en specialutbildad sjuksköterska som håller regelbunden kontakt med patienten och hjälper denne 
att få rätt vård och stöd i behandlingen och slippa akutbesöken.  
 

Kristdemokraterna vill: 
 att det fria vårdvalet skall fortsätta att utvecklas inom primärvården 
 öppna möjligheten att kunna ringa till vårdcentralen hela dagen 
 skapa större flexibilitet när det gäller vårdcentraler, med möjlighet till 

såväl äldre och minivårdcentraler samt större vårdcentralen som 
erbjuder närsjukvård 

 införa en seniorhälsa införs för alla över 65 år med samtal och 
hälsokontroller 

 att återkommande läkemedelsgenomgångar skall genomföras 
 införa läkarbil för äldre sjuka människor och barnfamiljer 
 att primärvården skall ha tillgång till geriatrisk kompetens  
 ha fri sjukvård för alla över 85 år 
 att varje familj ska garanteras tillgång till en familjecentral 
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Ett geriatriskt forskningscentrum  
Ett centrum i länet som fokuserar på äldre patienter och som kan erbjuda vård. Basen är de 
äldres behov av vård och omsorg som ryms under ett paraply av forskning och kunskap inom 
just detta område. Den multisjuka äldre patienten kan här få vård ur ett helhetsperspektiv där det 
finns ett samlat grepp om diagnoser, vård- och omsorgsbehov, behandling och läkemedel. 
Centret ska också ha i uppgift att sprida information och kunskap till alla verksamheter som 
arbetar med äldre i Sverige, och på sikt bli ett nationellt geriatriskt forskningscentrum.  
 
Läkemedel och äldre Läkemedelsgenomgångar ska ske återkommande för att minska 
läkemedelsbiverkningar, i synnerhet för äldre och multisjuka. 
 
Vården i livets slutskede Vården ska ske utifrån patientens och anhörigas önskemål och behov, 
inklusive människans existentiella behov. Rätt till fullgod smärtbehandling ska vara självklar. 
 
Barnskyddsteam Det ska finnas ett team på USÖ för att upptäcka barn som riskerar att fara illa.  
Likaså ska barn till svårt sjuka, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta och till missbrukare får den 
omsorg de har rätt till. 
 
Läkemedel och barn En svensk studie visar att närmare hälften av alla läkemedel som ges till 
barn vid sjukhus inte är godkända för användning på barn, barnsjukvården måste i hög grad 
förlita sig på erfarenhetsbaserad behandling och vård. Läkemedelsbehandling av barn måste 
förbättras för att öka patientsäkerheten. 
 
Avskaffat remisstvång Örebro läns landsting är ett av sex landsting som fortfarande har 
remisstvång. Ny kunskap har visat att kravet på läkarhänvisning med remiss inte längre är 
ändamålsenlig. Vi vill successivt avskaffa remisstvånget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kristdemokraterna vill: 
 att alla patienter ska få kontakt med vården samt erbjudas besök och 

behandling inom vårdgarantins och kömiljardens krav 
 införa en vårdplatsgaranti som ger varje patient rätt till en vårdplats på 

rätt klinik med rätt kompetens. Överbeläggningar är oacceptabla. 
 införa  akutsjukvårdsläkare 
 att det anställs personer med logistisk kunskap på sjukhusen 
 att likvärdiga villkor vid utbildning av specialistsjuksköterskor som vid 

läkarnas ST-utbildning. 
 att det införs en vårdcoach på akutmottagningarna 
 starta ett geriatriskt centrum i Örebro 
 att palliativ vård och vård i livets slutskede och avancerad sjukvård i 

hemmet ska finnas där patient och anhöriga kan få adekvat hjälp 
 att barn till svårt sjuka, fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta och till 

missbrukare får den omsorg de har rätt till 
 införa särskilda barnskyddsteam 
 avskaffa remisstvånget  
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Psykisk ohälsa 
Många människor 
drabbas någon gång 
under livet av psykisk 
ohälsa. Depression är 
en vanlig sjukdom och 
den psykiska ohälsan 
har ökat under senare 
år. Vårdgarantin måste 
även gälla detta område 
och i synnerhet för barn 
och ungdomar.  
 
Barns och ungdomars 
psykiska ohälsa har ökat kraftigt under de senaste årtiondena. Framförallt är det depressioner, 
ångestsjukdomar och missbruk som ligger bakom ökningen. 
En ökning av resurserna inom detta område är nödvändig och en funktion ”psykiatri direkt” 
införs med ett gemensamt direktnummer inom hela landstingsområdet samt verka för att kön till 
BUP tas bort. 
 
Förskrivning av antidepressiva läkemedel till barn och unga ökar. Barn- och ungdomspsykiatrins 
arbete mot självskadebeteende, självmordsförsök och självmord hos barn och unga måste 
intensifieras. Detta förstärks genom samverkan och utbildning med skolhälsovården och genom 
att aktivt arbeta för att öka kunskapen i samhället där målet är en nollvision mot självmord. 
 
Depressioner är vanligt bland äldre Ändå är det ett ämne som inte uppmärksammas. Många 
äldre som drabbas av en depression söker sig till sjukhusen med psykosomatiska symptom som 
till exempel värk i mage, bröst och huvud. Många som drabbats av psykiska sjukdomar dör 
tidigare av fysiska sjukdomar. Vården ska vara jämlik oavsett sjukdom, det ska inte vara skillnad 
på behandling. 
 
Psykiatrisk diagnos och missbruk Personer med komplicerad eller kombinerad problematik 
ska ha rätt att få en personlig namngiven kontaktperson. Personer som förutom en psykiatrisk 
diagnos också har missbruksproblematik (s.k. dubbeldiagnos) har ofta särskilt stora behov av 
vård och stöd. Personer med andra former av missbruk, t ex spelmissbruk, har inte någon 
särskild vård att vända sig till. Det behövs en tydlig satsning på åtgärder samt forskning och 
utveckling av behandlingsformer för dessa grupper. 
 
Beroendecentrum Det är en viktig uppgift att kunna möta olika behandlingsbehov för olika 
missbruksformer. Här ska samverkan göras med det civila samhället och de ideella 
organisationerna. Missbruk av drogen cannabis behöver särskilt uppmärksammas. 
 
Gravida kvinnor med missbruksproblem Det är viktigt att upptäcka och ge behandling, då vi 
vet att missbruk kan ge fosterskador och det finns även risk för vanvård efter förlossningen.  
 
Dövteam I landets ”dövtätaste” stad, Örebro, finns för närvarande en psykiatrisk mottagning för 
döva och hörselskadade, men dessutom behövs behandlingsformer för döva med lättare psykiska 
besvär. 
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Rehabilitering 
Människan är en helhet och när operationen är utförd eller diagnosen ställd, behövs oftast en 
fortsättning med rehabilitering. För människor med kroniska sjukdomar är livslång rehabilitering 
nödvändig för att få en så god livskvalitet som möjligt och upprätthålla kroppens funktioner. 
 
Varje patient ska ha möjlighet att tillsammans med vården arbeta fram en rehabiliteringsplan. 
Beroende på olika diagnoser behöver människor olika typer av rehabilitering. Reumatiker, hjärt- 
och lungsjuka, strokedrabbade eller psoriasispatienter har olika behov som behöver mötas. 
 
Kristdemokraterna vill öppna möjligheterna för patienter med behov av rehabilitering att själv 
bekosta resa till varmare klimat men att få behandlingar inom högkostnadsskyddet. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kultur i vården 
Kultur i vården är hälsobringande. Sång, dans, musik, målning eller trädgårdsarbete ger stimulans 
för kropp och själ och kan påskynda läkeprocesser. En läkande trädgård ska anläggas i närheten 
av USÖ, utifrån förslag av kristdemokraterna. Kultur handlar om mänskliga möten. Sambandet 
mellan kultur och hälsa ska tas tillvara genom ökade inslag av kulturaktiviteter på sjukhus. Redan 
nu finns FAR, fysisk aktivitet på recept. På samma sätt bör KUR, kultur på recept, vara värt att 
utreda och pröva. 
 
 
 
 
 
 

Kristdemokraterna vill: 
 att primärvården ska vara första linjens sjukvård även för att ta emot 

och upptäcka psykisk ohälsa 
 utveckla samverkan mellan primärvården, psykiatrin, socialtjänsten 

och skolan 
 ha en köfri barn och ungdomspsykiatri (BUP).  
 ha en nollvision för självskadebeteende, självmordsförsök och 

självmord 
 införa en funktion ”psykiatri direkt” med ett gemensamt 

telefonnummer inom hela landstingsområdet 

Kristdemokraterna vill: 
 att varje patient ska tillsammans med vården arbeta fram en 

rehabiliteringsplan 
 att rehabilitering ska kunna ske i varmare klimat inom 

högkostnadsskyddet 

Kristdemokraterna vill: 
 att en läkande trädgård anläggs i närheten av USÖ 
 utreda införandet av KUR, kultur på recept 
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Ungdomsmottagningar 
Länets ungdomsmottagningar har en viktig roll i hälsoarbetet för ungdomar. Mottagningarna ska 
vara en samlingsplats med flera kompetenser som kan stötta ungdomar i olika livsfrågor.  
 
Ungdomsmottagningarna behöver arbeta mer utåtriktat och fånga upp ungdomar som är i behov 
av stöd och ha öppet kvällar, helger och under skollov, då ungdomar är lediga. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friska tänder – en livskvalitetsfråga 
En god tandhälsa grundläggs tidigt i livet. Därför behövs ökad kunskap hos föräldrarna genom 
barnavårdscentraler, folktandvården och skolor. För att kunna nå ungdomar och förebygga 
framtida tandproblem är det viktigt med en uppsökande tandvård på förskolor och skolor. 
 
Äldres munhälsa glöms ofta bort, men är viktig för det allmänna välbefinnandet, för att kunna äta 
och förhindra andra sjukdomar.  
 
Med kristdemokraterna som initiativtagare arbetar regeringen för en utveckling av 
tandvårdsstödet genom en utredning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familjerådgivning 
Alla politiska beslut ska analyseras utifrån vilka konsekvenser de får 
för familjer och personer i nära relationer. Familjerådgivning med 
två besök ska erbjudas alla blivande och nyblivna föräldrar. 
Tillgången och tillgängligheten för föräldrastöd, exempelvis via 
1177.se, ska utvecklas.  
 
Särskilt stöd, t.ex. genom ”separationsteam”, i samverkan med 
familjerådgivning och familjeterapeut eller fristående, skall erbjudas i 
samband med separation och skilsmässa.  
 
 
 
 
 

Kristdemokraterna vill: 
 att en familjerådgivningscheck ges till alla blivande och nyblivna 

föräldrar 
 öka tillgången till föräldrastöd på nätet 
 ge särskilt stöd, till exempel genom ”separationsteam”  

Kristdemokraterna vill: 
 vill ha en ungdomsmottagning med öppettider som ger möjlighet för 

spontana besök  

Kristdemokraterna vill: 
 prioritera förebyggande och uppsökande tandvård för barn 

 att tandvården för äldre förbättras  
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Funktionsnedsättning och tillgänglighet 
Alla människor ska ha lika förutsättningar att 
förverkliga sin potential. Graden av 
funktionsnedsättning är inte statisk, utan 
snarare ett resultat av samhällets förmåga eller 
oförmåga att möta personer med 
funktionsnedsättning, vilket blir ett hinder när 
samhället inte förmår att kompensera 
nedsättningen. 
 
Personer med funktionsnedsättning riskerar 
att i olika sammanhang bli negativt 
särbehandlade. Insatserna måste anpassas så 
att de motsvarar människors olika 
förutsättningar och behov. 
 
Landstinget ska föregå med gott exempel 
genom matchning av lediga tjänster och anställning av fler personer med funktionsnedsättning. 
Samverkansprojektet Finsam 3, ska fortsätta med försäkringskassan, arbetsförmedlingen, 
kommunerna och landstinget i frågor som rör personer med funktionsnedsättning och deras 
möjligheter till delaktighet och arbete. 
 
Bemötande, vård och behandling ska erbjudas på lika villkor till alla oavsett personliga 
förutsättningar. Det ska vara en självklarhet att hänsyn tas till funktionsnedsattas behov av god 
tillgänglighet vid utformningen av offentliga inrättningar, anläggningar och informationssystem. 
 
Långt ifrån alla funktionsnedsättningar är synliga. Psykisk ohälsa tillhör den kategori 
funktionsnedsättningar vars yttringar inte alltid syns. Särskilt viktigt är att arbeta mot de fördomar 
och skamkänslor som i alltför stor utsträckning präglar attityderna till psykiska sjukdomar. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Stöd till patient och anhöriga 
Vi ser ett stort behov av att utveckla samarbetet med det civila samhället. Det kan gälla såväl 
patientföreningar som anhörigorganisationer.  
 
Många anhöriga gör mycket stora insatser för sina sjuka anhöriga. Familjer med svårt sjuka barn 
behöver stöd och hjälp på olika sätt för att komma igenom sjukdomsförloppet, som i alla 
avseenden drabbar hela familjen. Därför skulle vi se med glädje att ett samarbete upprättades med 

Kristdemokraterna vill: 
 att landstinget ska sätta ett mål gällande anställning av personer med 

funktionshinder och uppnå det under mandatperioden 
 ha en matchning av lediga tjänster och anställa fler personer med 

funktionsnedsättning  
 att samverkansprojektet Finsam ska fortsätta 
 att landstinget ska tillämpa ett aktivt rehabiliteringsarbete 
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till exempel Ronald McDonald barnfond för att få till stånd etableringen av ett Ronald 
McDonald-hus i anslutning till Universitetssjukhuset. 
 
Sjukvården ska särskilt se till vissa barns behov av råd, stöd och information. Det gäller om en 
förälder har en psykisk störning eller funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom, är 
missbrukare eller oväntat avlider. 
 
 
 
 
 

 
 
Regional tillväxt   
Från 2015 förvandlas Örebro läns landsting 
till Region Örebro län. Då samlas fler 
uppdrag under den nya regionens ansvar. 
 
Ett gott samhälle förutsätter en väl 
fungerande offentlig sektor, ett expanderande 
näringsliv och engagerad ideell sektor. I 
samband med bildandet av Region Örebro är 
det viktigt att arbeta för en ökad samordning 
av insatserna för länets näringsliv och 
utveckling.   
En god ekonomi är en förutsättning för ett 
dynamiskt fungerande landsting/region. Ett aktivt näringsliv och fler personer i arbete skapar de 
skatteintäkter som krävs för en fungerande välfärd och sjukvård.  
 
Vi vill att det offentliga och det civila samhället arbetar vidare på den gjorda överenskommelsen 
om samverkan, om roller, förväntningar och krav på respektive part, eftersom ideella föreningar 
och organisationer spelar en stor roll och skapar värden på många områden där kommuner, 
region och stat idag har stort inflytande. Kristdemokraterna lovar att värna om det civila 
samhället, oavsett om hotet kommer från EU‐direktiv om föreningsmoms på korven som säljs på 
ungdomsfotbollscupen, moms på second-hand försäljning eller om det kommer från andra 
politiker som tycker det är bäst om kommun, region och stat sköter allt.  
		

Kommersiell och offentlig service är nyckeln till en levande landsbygd. Idag sätter olika former av 
lagar och byråkrati stopp för flexibilitet kring olika former av servicepunkter på landsbygden. Kan 
du hämta dina brev, köpa medicin och sköta olika enklare försäkringskasseärenden hos 
lanthandlaren passar du säkert på att handla när du ändå är där. På så sätt får lanthandlaren 
kunder och du slipper långa resor. Vi måste jobba aktivt för att hitta nya och mer flexibla 
lösningar så att mer service stannar kvar på landsbygden.  
  
I vår län är vi allmänt dåliga på att söka och få del av EU‐pengar. Det finns möjligheter att få del 
av stora pengar, och det finns goda exempel från andra regioner att lära av. Vi tror att det krävs 
en större region för att möta framtidens utmaningar och arbetar därför för att Region Örebro län 
ska ingå i en större geografisk region tillsammans med Västmanland, Sörmland och Värmland 
och med öppenhet även för andra län.  
 

Kristdemokraterna vill: 
 få till stånd etableringen av ett Ronald McDonald-hus i anslutning till 

Universitetssjukhuset. 
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Kultur och fritid för livskvalitet 
 
Rökt fläsk från Tiveden, skidåkning i Kilsbergen, gamla tiders liv i Wadköping , Opera på Skäret, 
Örebro slott – listan på allt som vår region har att erbjuda turister och besökare från när och 
fjärran kan göras lång. Men det finns mycket att göra när det gäller samordning av event, för att 
se till att de som besöker vår region stannar en extra dag eller två och att de kommer tillbaka. 
 
För att underlätta för besökare, oavsett om de kommer från andra platser eller är turister på 
hemmaplan, ska det finnas ett besökskort. Ett kort som ger innehavaren möjligheten att resa på 
länstrafikens bussar och tåg och som är laddat med förmånliga erbjudanden om boende, 
evenemang och entréer. 
 
Ett rikt och brett utbud av kultur är bra både för att locka besökare och för att ge oss som bor i 
länet härliga upplevelser. Kulturen är så mycket viktigare än en konsert då och då. Den mesta 
kulturen skapas inte av professionella inom bl.a. Länsteatern, Länsmusiken/Svenska 
kammarorkestern och Länsmuseet utan av sådana som dig och mig, som sjunger i kör, spelar 
amatörteater eller kanske ägnar fritiden åt fotografering. Regionens kultur- och fritidspolitik ska 
kännetecknas av mångfald och tillgänglighet för alla, oavsett ålder, kön, etniskt ursprung, 
livsåskådning eller funktionshinder. Invånarna ska ha stor frihet i att ta del av och även utöva 
kultur- och fritidsaktiviteter. Särskilt viktigt är detta för barn och unga. Därför tycker vi att det är 
viktig att våra gemensamma pengar även går till det fria kulturlivet, det som inte är en del av den 
”offentliga servicen”.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kristdemokraterna vill: 
 utöka samverkan med den ideella sektorn i hela länet  
 aktivt arbeta för att grundläggande service på landsbygden ska finnas, 

bland annat genom så kallade servicepunkter.  
 att länet blir bättre på att söka och få del av EU‐medel, både för 

Region Örebro län och för kommunerna.  
 verka för en storregion tillsammans med våra grannlän 

Kristdemokraterna vill: 
 genom samverkan mellan region, kommun och näringsliv 

möjligheterna till större event  
 införa besökskort laddat med resande och förmånliga 

turisterbjudanden  
 ha ett rikt kulturliv i hela länet som bygger på amatörer, det fria 

kulturlivet och professionella.  
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Hållbar utveckling 
Landstingen har tillsammans med kommunerna en särskild nyckelroll i arbetet att bygga ett 
samhälle där skadlig miljöpåverkan minimeras, energin är förnyelsebar, trafiksystemen hållbara, 
bostadsmiljöer sunda och där naturresurser tas tillvara i ett kretsloppstänkande. 
Förvaltarskapstanken är den bärande ideologiska grundstenen för att nå visionen om trygga 
uppväxtvillkor för barn och unga.   
Landstinget har nyligen antagit ett nytt Miljöprogram som vi som parti vill fortsätta arbeta med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett expansivt näringsliv 
Ett bra näringslivsklimat med välmående företag som ger arbete och utkomst är av avgörande 
betydelse för välfärdens finansiering och tillväxten i våra kommuner.  
 
Förutsättningarna finns för att Region Örebro län kommer finnas med i framkanten när nyare 
näringar, som är kopplade till kultur, logistik och event. Dessa områden kan ta ytterligare plats i 
relation till den traditionella tillverkningsindustrin.  
  
I länet saknas varken personer som har idéer, små företag som vill växa, uppfinnare eller 
investerare. Ändå tycker de många blivande företagare att det är för krångligt. Det måste bli 
lättare att hitta vägar för att företagsidéer ska bli verklighet, företag startas och investeringar 
komma växande företag till del. Företagsidéer som har med turism och andra former inom 
besöksnäringen är exempel på en bransch som har svårt att få stöd den traditionella vägen. 
Eftersom dessa företag kommer hjälpa till att göra vår region tydlig på kartan tycker vi det är 
viktigt att stötta dessa, t.ex. genom olika stöd från Region Örebro län. 
 
För att stötta små lokala företag måste regionen och kommunerna bli bättre på att göra 
upphandlingar så att mindre företag får större chans att konkurrera. Genom att formulera 
upphandlingskraven annorlunda så går det också att göra sociala, miljömässiga och etiska vinster.  
 

Kristdemokraterna vill utifrån Miljöprogrammet särskilt arbeta med: 
 att försök ska starta med reningsprocesser med avancerad 

reningsmetod för att reducera läkemedelsrester och andra 
svårrenade produkter 

 att minska utsläppen av CO2 
 ställa tydliga och följa upp sociala, miljömässiga och ekonomiska 

etiska krav i all upphandling 
 att öka ekologiska och närproducerade livsmedel 
 löpande förbättra och utveckla lokal och regional kollektivtrafik 

för att dessa skall kunna drivas med fossilfria bränslen 
 uppmuntra medborgarnas resvanor i en hållbar utveckling  
 en strategi för ökade energieffektiviseringar i egna fastigheter 
 att landstinget i sin egen produktion/byggnation ska ställa höga 

klimat- och energikrav vid såväl ny- som ombyggnation 
 att i samverkan med kommuner, organisationer och företag 

utveckla en infrastruktur för fossilfria bränslen, såsom biogas, 
laddningsstationer för elbilar, etc. 
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Det finns företag vars mål är att hjälpa människor som har svårt att få ett arbete eller komma in i 
samhället. Dessa sociala företag har som ett av sina syften att hjälpa människor att känna sig 
delaktiga och få styrka att våga själva. Det här är ett alternativ till att fastna i olika former av 
offentligt stöd. För samhället i stort är det dessutom en vinst i det att de som känner sig utanför 
får komma in.  
 
Trots arbetslöshet finns det branscher som skriker efter arbetare. Ofta handlar det om 
yrkesgrupper som har specialkompetens. Om dessa företag inte hittar arbetskraft i vår region 
finns risken att de flyttar eller tvingas lägga ner. För att hitta en väg där vi jobbar åt samma håll är 
det viktigt med samverkan och samarbete, att matcha efterfrågan med utbud. En del 
yrkesutbildningar kräver specialkompetens och utrustning och det kan då vara smartare att de 
finns på en plats och att alla elever kommer dit än att det finns utbildningar på många platser 
men med för få elever.   
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur 
Den nya Region Örebro län är ansvariga för den regionala länstransportinfrastukturen när det 
gäller länsinfrastruktur, dvs. länets vägar förutom E18, E20 och Riksväg 50 som är ett statligt 
ansvar. 
 
Regeringen har beslutat om Höghastighetsbanor mellan Stockholm – Jönköping – 
Göteborg/Malmö samt en utredning om en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör i 
Danmark. Men förutom dessa stora satsningar måste det fortsätta satsas på det övriga 
järnvägssystemet såsom Västra Stambanan som passerar vårt län, Värmlandsbanan från Laxå mot 
Karlstad, Godsstråket genom Bergslagen. Mycket av dessa satsningar innebär inte nybyggnad 
utan vidmakthållande av den existerande infrastrukturen, växlar, ställverk, kontaktledningar, etc. 
som i många fall är mycket gamla. 
 
En järnvägssträckning som måste komma till stånd är en förbättrad linje mellan Stockholm – 
Oslo, med nybyggnad av ”Nobelbanan” mellan Örebro – Karlskoga/Degerfors – Kristinehamn. 
Redan idag är Norge Sveriges största handelspartner och enligt uppgift är det drygt 1,3 miljoner 
flygpassagerare mellan Stockholm och Oslo varje år.  
 

Kristdemokraterna vill: 
 att det ska ställas krav på kvalitet i upphandlingarna och det ska gå att 

följa upp vilken kvalitet som levereras 
 koppla ihop högskola, näringsliv, kulturaktörer, investerare, kommun 

och region i syfte att göra nya innovativa idéer till verklighet, stötta 
nya företag och hjälpa företag att växa  

 främja social företagande  
 införa socialt och lokalt ansvar i upphandling av varor och tjänster  
 se fler och bättre yrkesutbildningar inom de yrkesgrupper som har 

brist på arbetare  
 utveckla regional samverkan kring utbildning, både inom gymnasiet 

och vid högre utbildning  
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Mindre vägar i länet behöver upprustas och i vissa fall behövs det byggas nytt. Vi vill se en 
utredning angående en möjlig vägförbindelse över Äsön, mellan väg 207 och E20/E18.  
 
Snabbt och säkert bredband är en nödvändig förutsättning för fler jobbmöjligheter och att fler 
affärsidéer förverkligas. Tack vare att regeringen har öppnat upp det s.k. 700‐bandet för mobilt 
bredband får nu fler tillgång till bredband. Det är ett bra steg mot 100 % bredbands-täckning i 
hela regionen, men inte nog. Vi vill fortsätta satsa på utbyggnad av fiber för att täcka en ännu 
större del av länet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kollektivtrafik 
Det ska vara möjligt att bo och verka i hela länet. Detta förutsätter att goda kommunikationer 
finns i hela länet med busstrafik från mindre orter till centralorten. De större orterna inom länet 
som inte har möjlighet till tågstopp, ska erbjudas expressbuss med s.k. ”tåg på gummihjul”, dvs. 
bekväma bussar som efterliknar tåg gällande bekvämlighet, service, wi-fi, etc. Denna service kan 
också etableras till och från större arbetsplatser. 
 
Allt fler människor pendlar mellan kommuner och regioner för att arbeta och bo. Möjligheten att 
kunna pendla måste fungera bra. Bussar och tåg ska snabbt och smidigt, utan för långa väntetider, 
kunna ta oss dit vi ska. Biljetterna ska vara prisvärda och enkla att köpa och använda.   
 
En järnvägsförbindelse som verkligen behövs är den mellan Nora - Örebro med förlängning ned 
mot Laxå. Detta kan ske genom att Norabanan upprustas och en tågpendel etableras inom de 
närmaste åren. Redan idag pendlar ca 1 500 personer varje dag från Nora till Örebro för studier 
och arbete.  
 
När en tåglinje passerar en ort ska det också vara möjligt att tåget stannar för att ta upp eller 
släppa av passagerare.  
Vi vill se en lågtrafiktaxa etableras så snabbt som möjligt. Detta skulle innebära att passagerare 
som redan har rabattkort skulle endast betala 50 % av normal tåg/bussbiljett. En större 
genomlysning av taxesystemet ska genomföras där målet ska vara att kostnaden för 
kollektivtrafiken för den enskilde resenären ska bli billigare. 
 
Om man har en funktionsnedsättning och behöver hjälp och stöd ska man inte hindras från att 
kunna resa till olika evenemang, besöksmål eller aktiviteter. Därför ska det finnas ett kompiskort 
som gör att den som följer med och ger det där extra stödet som kan behövas får åka gratis på 
länstrafikens bussar och tåg.  
 
 
 

 

Kristdemokraterna vill: 
 verka för upprustning av existerande järnvägsinfrastruktur 
 bygga Nobelbanan så snart som möjligt 
 utreda en ny vägförbindelse över Äsön mellan väg 207 och E20/E18 
 att det ska finnas 100 % bredbandstäckning i hela regionen.  
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Förslag och frågor från Kristdemokraterna 2011-2014 
 
Fri sjukvård för 85 + 
Läkarbil för äldre och barnfamiljer 
Förebyggande hälsoundersökningar 
Inrätta ett nationellt geriatriskt centrum 
Höj högsta åldern för gynekologisk 
cellprovskontroll 
Inför varningssystem för fel mediciner 
Säkra vården på längre sikt 
Säkra USÖ:s position som 
universitetssjukhus 
Inför Barnskyddsteam på USÖ 
Anordna en länsövergripande kampanj mot 
cannabis 
Samordnare för familjecentraler 
Anmäls barn som far illa till socialtjänsten av 
sjukvården? 
Ska vi vaccinera barn mot magsjuka? 
Hur sker information om KUB-tester? 
 
 

 
Varför är det så lågt deltagande i 
föräldragrupperna 
Hur kan fler personer med 
funktionsnedsättning få anställning i ÖLL? 
Är det möjligt med tillfälligt lån av permobil? 
Är män med benskörhet underbehandlade? 
Hur är det med patientsäkerheten när man 
delar rum på sjukhusen? 
När ska landstinget börja följa FN-
konventionen? 
Hur har det gått med etikutbildningen för all 
personal inom ÖLL? 
Hur hanteras avvikelsehantering? 
Tjuvkikar personalen i journalerna? 
Hur har ambulanspersonalen det med 
matraster? 
Upphandling till Ängens vårdcentral? 
Varför frångår ÖLL kravet på biogas för 
färdtjänstbilar? 
Inför vårdcoach 

 

 
Vad har regeringen gjort? 
 
Kortare vårdköer i landet 
Fler vårdcentraler än någonsin 
Fler apotek än någonsin 
Största satsningen någonsin på barn och 
ungdomspsykiatrin 

 
Rättvis cancervård oavsett var man bor i 
landet 
Fler platser på läkar- och 
sjuksköterskeutbildningarna 
Ny lag som ger patienten större makt 

 

 
 
 

Kristdemokraterna vill: 
 utveckla kollektivtrafiken så att den motsvarar människors behov 
 upprusta Norabanan (Ervalla-Nora) och etablera en tågpendel Nora-

Örebro-Hallsberg-Laxå med ev. ytterligare stopp  
 införa möjligheten för fler tågstopp 
 införa Lågtrafiktaxa snarast 
 etablera Expressbuss-trafik till de större orter som saknar tågtrafik 
 genomlysa taxesystemet med målsättningen av billigare biljetter 
 införa kompiskort på Länstrafiken för kompisar till funktionsnedsatta  
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Vi är beredda att arbeta för en god vård, en hållbar region och önskar 
att vi får förnyat förtroende i valet till landstinget. 
 
 
 
 
 

          Ewa Sundkvist                 Urban Svensson           Elin Enes 
          Örebro                               Östernärke                     Örebro 

          Anne-Marie Nilsson        Bo Rudolfsson     Bengt Eklund 
           Lekeberg                           Laxå                       Karlskoga 


