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För ett bättre Örebro 
 
Under mina år som gruppledare och kommunalråd för moderaterna har vi tagit ansvar för en ansvarsfull och 
ambitiös ekonomisk politik. Vi har utmanat socialdemokratin i hur välfärden ska finansieras. Vi har påpekat 
vikten av en ekonomi i balans för att klara välfärden på både kort och lång sikt. Vårt engagemang har varit bra för 
Örebro. 
 
Problemet är att de styrande partierna Socialdemokraterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna tidigare år 
saknat ambitioner att hantera en kraftig kostnadsutveckling. Skattehöjningen 2016 gav ett tillfälligt andrum men 
kostnaderna har stigit så pass att skatteuttaget inte räcker till, återigen. De styrande är sent ute. Det skadar 
verksamheten och nu behöver kommunen dra i handbromsen kraftigare än vad som hade behövts om de 
styrande tagit varningssignalerna från oss på allvar.  
 
Till detta hör att kommunens nettoresultat varit positivt. Räddningen har varit god finansiell status, tilldelade 
statsbidrag, återföring av försäkringsavgifter, exploateringsintäkter samt en god utdelning från de kommunala 
bolagen. Problemet är nämndernas verksamhet där underskottet för 2019 pendlar mellan 200-250 miljoner kr. 
Det är mycket allvarligt och det är ett problem som följt de styrande år efter år. De har varit oförmögna att se till 
att nämnderna håller budget. Trots fina ord och uttalade ambitioner så lyckas man inte med det mest 
grundläggande i kommunens verksamhet, att bedriva välfärd med de pengar man tilldelats. 
 
Moderaterna i Örebro har alltid värnat skolresultaten, en värdig omsorg av våra äldre och en trygg och attraktiv 
stad med positiv tillväxt. Vår budget handlar om att säkerställa dessa värden. Vår budget handlar om att politiken 
ska ta ansvar. Inte bara symboliskt utan också i praktiken, i vardagens sysslor. Lärare måste få de verktyg som 
behövs för att klara uppdraget och omsorgen måste förändras mot nya moderna metoder och aktörer.  
 
En stor utmaning för samhället är att ställa om konsumtion och tillverkning till en mer hållbar utveckling. 
Klimatförändringarna är på riktigt men arbetet dit måste präglas av resultat och inte av politiska symboler. 
Örebro kommun är en viktig aktör i regionen när samhället ställer om. Därför prioriterar vi bland annat en 
översyn av kommunens el-infrastruktur i förhållande till omvärlden. Vikten av tekniska lösningar, innovationer 
och grundforskning är viktiga pusselbitar för att uppnå klimatmålen. Det innebär att tillväxt måste främjas och i 
detta är Örebros näringsliv en del av lösningen.  
 
Framtiden tillhör våra barn och ungdomar. Tyvärr har segregationen i Örebro ökat. Vi har flera områden som 
klassas som utsatta områden, till och med särskilt utsatta. Utanförskapet har bitit sig fast och möjligheter för 
ungdomar begränsas på grund av att man inte klarar skolan. En farlig utveckling är narkotikans tillgänglighet. På 
Örebros skolor är det lätt att få tillgång till narkotika och i spåren av utanförskap och en växande psykisk ohälsa 
är det lätt för ungdomar att ta till droger. Detta måste brytas. Vårt konkreta förslag om ett narkotikateam borde 
få större uppmärksamhet.   
 
Flyktingmottagandet i Sverige har utmanat välfärdssystemen i Örebro. Arbetslösheten bland utrikesfödda i 
Örebro är högre än i övriga Sverige. Återigen har de styrande visat att de misslyckas med de stora utmaningarna 
trots att man styrt kommunen i flera mandatperioder. Vår politik grundar sig i ett personligt ansvarstagande och 
engagemang. Vi kombinerar kravställande och motivation när vi föreslår hur vi ska få fler i arbete och egen 
försörjning. Oavsett var du befinner dig, eller i vilken situation du hamnat i, ska du känna stolthet i att kunna 
försörja dig själv och uppleva friheten av att inte vara fullständigt beroende av samhället. 
    
Vi moderater tar inte ansvar för den misslyckade politik som socialdemokraterna utsatt kommunen för tidigare 
men vi tar ansvar för den ljusa framtid som Örebro kan gå till mötes.  
 
Än är det inte försent.  
 
Anders Åhrlin (M) 
Gruppledare  
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VÄGEN FRAMÅT 
Örebro kommuns verksamhet behöver reformeras i grunden. Den behöver återvända till uppdraget att 

tillhandahålla relevanta välfärdsinsatser till örebroarna. Medvetenheten hos den politiska 

organisationen om att den hanterar andras pengar måste öka. Örebroarna ska kunna lita på att 

kommunen förvaltar deras pengar ansvarsfullt och med respekt för det hårda arbete som ligger bakom 

varje inbetalad skattekrona.  

Medborgarnas skattemedel ska gå till deras välfärd. Ingen örebroare ska behöva vara rädd för att röra 

sig i staden om kvällar och nätter, eller för att skicka sina barn till skolan och inte heller för att bli gammal. 

Moderaternas vision för Örebro är: 

 En kommun som respekterar sin tydliga men begränsade roll gentemot medborgarna och 

lägger resurser på att tillhandahålla välfärdsinsatser. 

 En hållbar ekonomi i balans som tar ansvar för kommunens åtaganden både på kort och lång 

sikt. 

 Att kommunen tar ansvar för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Därför ställer sig 

Moderaterna bakom FN:s hållbarhetsmål i enlighet med Agenda 2030.  

 En tydligt begränsad politisk organisation med en effektiv tjänstemannaorganisation. 

 En modern, trygg och omhändertagande äldreomsorg som utgår ifrån medborgarnas behov 

och önskemål. 

 En skola med fokus på kunskap och som erbjuder varje elev trygghet och studiero. 

 En ren och tillgänglig stadsmiljö med välunderhållna vägar och framkomlighet för alla 

trafikslag. 

 Ett brett och starkt näringsliv som får snabb och relevant service av kommunen.  

 Ett kulturliv på medborgarnas villkor som är oberoende av kommunal finansiering och 

styrning. 

 En sammansvetsad kommun där både staden och landsbygden får tillgång till välfärd och 

service. 

 En hållbar tillväxt där innovation och företagande bidrar till att utveckla kommunen i enlighet 

med Agenda 2030. 

Det är en grundläggande medborgerlig rättighet att kunna bestämma över sina egna pengar. 

Moderaternas ambition är att på sikt, när ekonomin åter är i balans efter Socialdemokraternas 

vanskötsel, kunna sänka skatten i Örebro så att människor får behålla mer av sin inkomst och på så sätt 

få ökad makt över sina egna liv. 
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EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
Örebro kommuns ekonomi är ansträngd. Kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren 

och prognosen för de kommande är lika dyster. Mellan åren 2020 och 2022 beräknas 

kommunens utgifter öka med ca 600 miljoner kronor. Det är inte en hållbar situation.  

Befolkningen växer, i synnerhet den yngre och den äldre delen som inte arbetar men däremot 

nyttjar olika välfärdsinsatser som skola och äldreomsorg. För att möta de kostnadsökningar som 

detta medför behöver kommunen prioritera om skattemedel till kärnverksamheterna och se 

till att dessa drivs på ett effektivt sätt, så att varje arbetad timme producerar maximalt värde 

för örebroarna. 

Sverige har befunnit sig i en högkonjunktur i ett antal år, vilket har medfört förhållandevis goda 

ekonomiska förutsättningar. Prognosen för de närmaste åren är att konjunkturen mattas av för 

att därefter utvecklas till en lågkonjunktur. Redan nu är det kärva ekonomiska läget kännbart. 

Kostnadsutvecklingen måste minska dramatiskt om Örebro kommun ska klara av att 

upprätthålla en god ekonomisk hushållning framöver. Situationen är allvarlig och kräver 

kraftfulla och konkreta åtgärder för att minska kostnadsutvecklingen.  

Under ett antal år har kommunens ekonomi förstärkts med engångsintäkter i form av AFA-

utbetalningar och tillskott av statliga bidrag, vilket har räddat upp resultaten. Kommunen kan i 

längden inte räkna med engångsintäkter och eventuellt erhåller Örebro kommun mindre 

ersättning från skatteutjämningssystemet än tidigare beräknat.  

Samtidigt har kommunen behov av att investera i volymutbyggnad av skolor och äldreboenden, 

renovering av befintliga byggnader och lokaler, utbyggnad av infrastruktur och VA-nätet, och 

dels underhåll av befintlig men kraftigt eftersatt infrastruktur.  

Demografisk prognos 

Örebros befolkning växer kraftigt genom både födelseöverskott och inflyttningsöverskott. Den 

arbetande andelen av befolkningen ökar inte lika kraftigt i förhållande till antalet barn, 

pensionärer och arbetslösa. Det innebär att kommunens demografiska börda kommer att öka 

med två procent från 71 till 73 per 100 invånare fram till 2028.  

Under 2020 kommer kommunen att ta emot cirka 400-550 flyktingar. Bedömningen kan 

komma att ändras beroende på situationen i omvärlden och den svenska lagstiftningen på 

området. 
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Arbetsmarknad 

Arbetsmarknaden i landet och i kommunen är kraftigt tudelad. Det råder brist på både 

kvalificerad arbetskraft och på arbeten för de som saknar särskilda kvalifikationer. Det innebär 

att Örebros företag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens samtidigt som 

arbetslösheten hos lågutbildade är hög och strukturell.  

Personer med en funktionsnedsättning, kort utbildningsbakgrund eller utomeuropeisk 

bakgrund har på olika sätt en särskilt svag ställning på arbetsmarknaden. 

Kommunen har svårt att konkurrera med andra arbetsgivare för att rekrytera och behålla 

personal. Många ser inte kommunen som en attraktiv arbetsgivare, sett till löne- och 

karriärsutveckling. Detta kopplat till den prognosticerade volymökningen inom välfärden under 

det kommande årtiondet, innebär att kommunen riskerar att ha brist på arbetskraft. 

Migrationsverkets juliprognos avseende Örebro kommuns flyktingmottagande för 2019 

bekräftar de senaste årens utveckling med ett stabilt antal asylsökande. Prognosen för Örebro 

kommuns totala mottagande är 500 personer för 2019 och 400–550 personer för 2020. 

Bedömningen är att antalet mottagna barn och ungdomar kan komma att öka något under 

2020. En förklaring är ökat kvotflyktingmottagande med stora barnfamiljer och ökad 

anhöriginvandring.  Att det kommer fler barn påverkar förskole- och skolverksamheterna 

generellt. Försörjningsstödet kan komma att påverkas både av att det kommer fler barn och 

barnfamiljer och av att det i gruppen som på egen hand bosatt sig i Örebro (sk EBO) nu är fler 

som får besked om uppehållstillstånd.  Kostnaderna för försörjningsstöd påverkas bland annat 

av att det är svårt för båda grupperna att på egen hand få tag i boende och att fler bor med hög 

hyra och på så sätt blir beroende av försörjningsstöd under längre tid.  
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Resultatbudget 2020-2022 

Det finansiella målet för treårsperioden 2020-2022 innebär att resultatet inklusive utdelning 

från bolagen exklusive finansnetto ska uppgå till minst 1 procent av summan av skatteintäkter 

och utjämning. Under 2020 förutsätts resultatet inklusive utdelning från bolagen  exklusive 

finansnetto bli 1,7 procent med Moderaternas budget. För åren 2021 och 2022 förutsätts 

resultaten bli 1,9 respektive 2,8 procent, vilket innebär att kommunen klarar kravet på god 

ekonomisk hushållning. Prognosen förutsätter att Moderaternas förslag på 

effektiviseringsåtgärder och en allmän åtstramning av kostnadsutvecklingen genomförs.  

Skattesatsen för 2020 fastställs till 21,35 kronor. Kommunens skatteunderlag för 2020 beräknas 

till 33 573 miljoner kronor. Det är en ökning med 2,6 procent i jämförelse med 2019.  

Tabell 1. Resultatbudget 2020-2022. 

 

 

 

 

 

Resultatbudget Bokslut Budget Plan Plan Plan

Belopp i mnkr 2018 rev 2019 2020 2021 2022

Verksamhetens intäkter och kostnader -8 140 -8 528 -8 772 -9 009 -9 255

- varav effektivisering 44 80 134 200 200

Avskrivningar -235 -265 -245 -250 -255

Verksamhetens nettokostnader -8 374 -8 793 -9 017 -9 259 -9 510

Skatteintäkter 6 655 6 922 7 168 7 463 7 773

Höjd kommunalskatt 0

Generella statsbidrag och utjämning 1 763 1 836 1 876 1 874 1 912

Utökat statsbidrag 66 49 28 0 0

Sb Byggbonus 17 20 0 0 0

Summa skatteintäkter och utjämning 8 501 8 827 9 072 9 337 9 685

Verksamhetens resultat 127 34 55 78 175

Finansnetto 156 183 220 205 195

- finansnetto exkl utdelning 112 133 120 105 95

- varav utdelning från bolagen 44 50 100 100 100

Årets resultat 283 217 275 283 370
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Övergripande uppdrag till kommunstyrelsen 

Riktade utredningsuppdrag 

Eftersom den ekonomiska situationen för kommunen är kritisk behöver det ske en strukturell 

översyn av samtliga verksamheter för att minska utgifterna. Fullmäktige ger därför följande 

uppdrag till kommunstyrelsen under 2020: 

  Ta fram ett strukturellt ekonomiskt program för en koncernövergripande 

effektivisering. Det innefattar också att följa upp och utvärdera redan beslutade 

program. Syftet är att få nämndorganisationen i ekonomisk balans. 

o Anpassa kommunstyrelseförvaltningen till en minskad politisk organisation. 

o Behovspröva samtliga delar av kommunstyrelseförvaltningen, programområden 

och övriga verksamheter med syfte att optimera och kostnadseffektivisera 

dessa. Alla verksamheter som inte är kopplade till välfärdsuppdraget eller bidrar 

till dess finansiering ska på sikt avvecklas.  

o Strukturera om IT-verksamheten samt anpassa den till en minskad politisk 

organisation och övrig kommunal verksamhet.  

o Tillsammans med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

programdirektören för programområde Social välfärd reformera den 

kommunala äldreomsorgen i Örebro med syfte att höja kvaliteten i 

verksamheterna, klara av att hålla den inom budgetramarna och stärka 

örebroarnas inflytande.  

 Se över målsättningar och upphandlingskrav som inte är direkt kopplade till 

välfärdsuppdraget för att bedöma vilka som är relevanta att ha kvar framöver och vilka 

som behöver avvecklas.    
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Driftramar 2020 

 
Tabell 2. Driftramar 2020  

Driftnämnd/anslag Budget 2019

Moderaternas

Belopp i tkr 2019-08-30 Ram

Barn och utbildning 3 694 314 3 711 054

Social välfärd 3 178 889 3 185 797

Samhällsbyggnad 673 552 665 828

Vuxenutbildning o arbetsmarknad 542 477 527 648

Kommunledningen 39 511 29 511

Kommunstyrelseförvaltningen 382 929 360 657

Landsbygdsnämnden 6 278 6 228

Stadsrevision 4 040 3 889

Valnämnd 2 600 199

Summa nämnder 8 524 590 8 490 811

KS förfogande 351 164 361 000

Oförutsedda behov - kommunstyrelsen 12 964 13 000

Oförutsedda behov - KS utskott 1 600 1 600

Utrymmev för överfört resultat 10 000 10 000

Utrymme för generella kostnadsökningar 200 400 213 800

Utrymme för kompensation investeringar, ej fördelat 116 200 82 600

Utrymme för kostnadsutjämningens effekter 0 37 000

Politiskt utrymme 10 000 7 000

Riktad omprövning hyra ofördelat 0 -4 000

Kommungemensamma verksamheter 248 456 248 083

Nerikes Brandkår 82 128 84 600

Omställning och kompetens 10 000 10 000

Övrigt 23 508 23 500

Länsmusiken och Länsteatern 42 716 43 700

Örebro Airport 16 713 19 183

Örebrokompaniet 23 440 22 400

Facklig verksamhet 18 351 18 400

Utrymme för kompetensförsörjning 18 000 18 000

Gemensamt 13 600 8 3000 248 083

Kommungemensamma statsbidrag -141 400 -131 400

Flyktingstatsbidrag -87 100 -82 100

Maxtaxa BO -54 300 -49 300

FINANSIERING -222 815 -196 790

Personalförsäkringsnetto -238 952 -244 000

Pensionskostnader 412 000 433 000

Semesterlöneskuldsförändring 15 000 15 000

Kapitalkostnader -321 063 -316 000

Försäljning tomträtter -20 000 -20 000

Exploateringsintäkter -70 000 -65 000

Avskrivning lån 200 200

Driftbudget totalt 8 759 995 8 771 704
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INRIKTNING FÖR KOMMUNENS 

VERKSAMHETER  
 

Kommunen har en samordnande funktion för den gemensamt finansierade välfärden. Den har 

en tydlig men begränsad roll i samhället. Kommunen styrs politiskt, och det politiska styret får 

sitt mandat och sitt uppdrag av medborgarna som i sin tur kan utkräva ansvar för fattade beslut. 

Kommunledningen ska verka för att välfärdsuppdraget alltid prioriteras i Örebro kommuns 

verksamheter. Det kräver tydlig styrning för att säkerställa att skattemedel används på rätt sätt. 

Kommunens uppgifter behöver renodlas. Idag läggs arbetstid och skattemedel på insatser och 

målsättningar som inte är förenliga med kommunens uppdrag. 

Ett viktigt led i att effektivisera och kvalitetssäkra välfärden är att konkurrensutsätta fler och 

större delar av kommunens verksamheter. Det kan till exempel ske genom att handla upp 

tjänster eller utöka samarbetet med andra utförare. 

Kommunledningen ska prioritera det trygghetsskapande arbetet. Delar av Örebro består av 

parallella samhällen med omfattande narkotikahandel och annan brottslighet. 

Kommunledningen ska aktivt arbeta med att utveckla och implementera olika insatser för att 

stävja denna utveckling, inom ramen för sitt uppdrag.  

Polisen ansvarar för att gripa och lagföra brottslingar. Kommunledningen ska aktivt bidra till det 

brottsförebyggandande arbetet genom att bland annat samordna insatser mellan kommunen, 

Region Örebro län och polisen i olika format. Kommunledningen ska samverka med berörda 

insatser för att få en polisutbildning till Örebro universitet.  

Krogar mot Knark är ett riksomfattande nätverk där kommunen och kommunens krögare 

samarbetar för att få bort narkotikan från krogarna. Örebro ska satsa på att kvalificeras för 

medlemskap i nätverket under 2020.  

Örebro har tagit emot ett stort antal nyanlända. Det är viktigt att de kommer i egen försörjning 

så snabbt som möjligt för att avlasta kommunens begränsade ekonomi och samtidigt bidra till 

att finansiera den gemensamma välfärden. Idag är ungefär var femte utrikes född i Örebro 

arbetslös. Det är högre än rikssnittet. Språk- och samhällskunskaper är avgörande för att 

komma in på arbetsmarknaden och kommunen ska genom sina stödinsatser verka för att fler 

nyanlända kommer i egen försörjning. 

Många örebroare vill engagera sig i integrationsarbetet och hjälpa till att välkomna nya svenskar 

i samhället. Örebro kommun ska främja detta engagemang. Det är i mötet mellan befintliga och 

nya svenskar som verklig integration sker. Idag finns ett antal frivilligorganisationer som gör 

viktiga insatser, men för enskilda personer och grupper som vill erbjuda något eget kan det vara 

svårt att veta vart de ska vända sig.  
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Minskad politisk organisation 

Örebro är en stor kommun med en omfattande organisation. För att den ska fungera effektivt 

och finnas till för medborgarna behöver förvaltningen i högre utsträckning kopplas till den 

politiska styrningen. Örebroarna måste kunna utkräva ansvar för olämpliga eller olagliga beslut. 

Den politiska organisationen och den tillhörande kommunala förvaltningen behöver minska för 

att göra ansvarshierarkin mer överskådlig för medborgarna och frigöra resurser till välfärden. 

Den politiska representationen i Örebro kommun ger örebroarna en möjlighet att genom 

direkta val till kommunfullmäktige och indirekta val till nämnderna påverka lokala beslut och 

utkräva ansvar för desamma. Av den anledningen är det viktigt att beslut som rör fördelning av 

skattemedel och prioriteringar inom programområdena fattas på politisk nivå. Det ger 

medborgarna en möjlighet att påverka och utkräva ansvar.  

Tjänstemannaorganisationen måste vara tydligt kopplad till den politiska organisationen för att 

kunna erbjuda stöd, service och spetskompetens till kommunens styrning. Idag har Örebro 

kommun en alltför omfattande, ineffektiv och kostsam politisk organisation som är svår att 

överblicka för medborgarna. Genom att minska antalet nämnder blir ansvarsfördelningen 

tydligare samtidigt som kostnaden för den politiska organisationen minskar.   

 Moderaterna vill att den politiska organisationen och förvaltningen minskar. 

 Moderaterna vill att antalet nämnder minskar.  

 Moderaterna vill avskaffa programnämnderna.  

 

En kommun för alla 

Kommunen ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Medarbetarna ska ha 

möjlighet att ta ansvar för och utveckla den verksamhet de arbetar i, bland annat genom 

intraprenader. Arbetsbelastningen ska vara rimlig och arbetsförutsättningarna främja 

kollegialitet och god sammanhållning.  

I kommunens verksamheter ska alla vara välkomna oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, 

sexuell läggning eller ålder. 

 Moderaterna vill att ett HBTQ-perspektiv finns med i arbetet i samtliga av kommunens 

nämnder och verksamheter. 

 



  10 

En miljövänlig välfärd 

Moderaterna utgår från förvaltarskapstanken i utformningen av kommunens miljöpolitik. 

Naturen är en fantastisk resurs som ska bevaras för nu levande och kommande generationer. 

Det är naivt att tro att en så stor aktör som kommunen, med välfärdsverksamheter och 

administrativa enheter inte kan eller bör ta hänsyn till den miljö den själv påverkar.  

Människan är beroende av sin omvärld. Utifrån det perspektivet är det viktigt att Örebro 

kommun tar ansvar för miljön som en del av välfärdsuppdraget. Kommunen som organisation 

har viss rådighet över det geografiska området Örebro och ska därför, inom ramen för 

medborgarnas mandat, genomföra kostnadseffektiva och resultatorienterade klimatfrämjande 

åtgärder i de egna verksamheterna. Eftersom kommunens huvudsakliga uppgift är att leverera 

välfärd till örebroarna får klimatåtgärderna inte äventyra välfärden. Det innebär bland annat 

att kommunen inte ska lägga pengar på symbolpolitik utan fokusera på åtgärder som ger 

faktiska resultat på kommunens klimatpåverkan.  

Kommunen kan styra de egna verksamheterna i mer hållbar riktning genom tydliga ägardirektiv 

till bolagen och riktlinjer till nämnderna. Moderaterna lägger ett energieffektiviseringskrav på 

kommunens lokaler och fastigheter för att skapa bättre rutiner kring energihushållningen. 

Kommun ska främja utbyggnaden av cykelvägar och kollektivtrafikanslutningar både inom och 

utanför tätorterna. Kommunen kan dessutom påverka övriga delar av samhället i riktning mot 

mindre klimatbelastning genom exempelvis utformningen av vägnätet, företagstillsyn, 

upphandlingskrav och andra styrmedel.  

Särskild vikt ska läggas i att se över hur kommunens energiförsörjning ska säkerställas för 

framtiden. Kommunen behöver därmed tillsammans med relevanta aktörer se över el-

infrastrukturen och bedöma om den motsvarar de krav som ställs för att möta framtida 

energibehov.   

 Moderaterna vill att nettoutsläppen inom Örebro kommun ska vara noll senast år 2045.  

 Moderaterna vill använda upphandling, där det är lämpligt och ekonomiskt försvarbart, 

som ett styrmedel för att minska kommunen klimat- och miljöpåverkan samt främja 

hållbar produktion. 

 Moderaterna vill effektivisera kommunens energianvändning för att få ner både 

kostnaderna för skattebetalarna och belastningen på miljön. 

 Moderaterna vill främja utbyggnaden av laddinfrastruktur samt andra klimatvänliga 

transportslag.   

 Moderaterna vill främja cykel- och kollektivtrafik där det är lämpligt.  

 Moderaterna vill implementera Moderaternas och Liberalernas klimat- och matstrategi 

i kommunens verksamheter och bolag där det är lämpligt. 

 Moderaterna vill se över kommunens behov, tillgång och villkor för elinfrastruktur. 
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Det civila samhället 

Kommunens uppgift är att samordna den gemensamt finansierade välfärden på uppdrag av 

medborgarna. Det är viktigt att kommunens verksamheter inte överskrider sina befogenheter 

och försöker styra samhället utanför uppdragets ramar. Moderaterna värnar fria, självständiga 

medborgare som kan organisera sig och engagera sig i samhället utan att bli beroende av 

politiken.  
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KOMMUNALA BOLAG OCH FÖRBUND 
Kommunala bolag ska vara samhällsnyttiga och verka i Örebro kommun för örebroarnas bästa. 

De ska genom sin verksamhet bidra till en mer välplanerad infrastruktur, en attraktiv stads- och 

landsbygdsmiljö samt välfärdens finansiering. Bolag som inte klarar av att fullfölja sina 

ägardirektiv med bibehållen god ekonomisk hushållning ska avyttras för att skapa ytterligare 

resurser till välfärden och minska de ekonomiska riskerna för örebroarna. 

Örebro Rådhus AB 

Bolaget utgör moderbolag i Örebro kommuns bolagskoncern. Örebro Rådhus AB äger och 

förvaltar aktier i alla kommunens hel- och delägda aktiebolag, svarar för den ekonomiska 

uppföljningen av dotterbolagen och förmedlar information om dotterbolagens verksamhet till 

kommunstyrelsen. 

Örebro Rådhus ska samordna och följa upp kommunens aktiebolag inom ramen för de ägar- 

och budgetdirektiv som fastställs av kommunfullmäktige. Bolaget ska skapa en effektiv 

bolagsstruktur för kommunens aktiebolag genom att pröva och föreslå förvärv, ändrat ägande 

och försäljningar av bolag. Bolaget ska även samordna arbetet kring socialt, ekonomiskt och 

miljömässigt hållbar utveckling inom bolagskoncernen. 

Örebro Rådhus ska 

 Tillsammans med Kumla kommun och VD för KumBro Utveckling utreda försäljningen 

av KumBro Utveckling. 

 Låta VD se över det kommunala evenemangs- och arenautbudet för att kartlägga 

framtida investerings- och avkastningsmöjligheter och säkerställa att Conventum kan 

behålla sin konkurrenskraft. 

Örebro Rådhus ska om kommunen önskar lämna en utdelning till kommunen på 100 miljoner 

kronor för år 2020, varav 33 miljoner kronor är en del av Örebro Bostäder ABs utdelning och 

ska ske inom ramen för Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag undantagsregel 

5 § 1 p. 50 miljoner av utdelningen ska härledas till Örebroportens reavinster vid 

fastighetsförsäljningar. Utdelningen förutsätter att moderbolaget i sin tur får aktieutdelning 

och/eller koncernbidrag på minst 116 miljoner kronor från dotterbolagen för att – utöver 

utdelningen till kommunen – finansiera moderbolagets egna kostnader för låneräntor och 

administration. Den kan helt eller delvis bytas ut mot ränta på villkorade lån.  

Även större reavinster som uppstår i bolagen vid exempelvis försäljning av fastigheter kan 

överföras till Örebro Rådhus respektive till kommunen genom utdelning eller koncernbidrag. 

Målsättningen för 2020 är att delar av resultaten ska behållas inom Örebro Rådhus AB och 

omfördelas till de bolag som är i behov av kapital av olika anledningar.  
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Totalt bör denna kapitalreserv, på några års sikt, ligga på ca 12 miljoner kronor. 

Rådhuskoncernen medges inte att ge kapitaltillskott eller lån till KumBro Utveckling AB utan 

kommunfullmäktiges medgivande. 

Utöver ovanstående kan även ytterligare utdelning alternativt koncernbidrag bli aktuella vid 

större reavinster eller bolagsavyttringar. Målsättningen är dock att delar av resultatet kan 

behållas inom moderbolaget i syfte att omfördelas till de bolag som är i behov av ytterligare 

kapital.  

ÖrebroBostäder AB 

ÖrebroBostäder ska förvalta och utveckla sina befintliga bostadslägenheter inom ramen för 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Bolaget ska fungera som kommunens 

bostadspolitiska verktyg och bidra till en god kommunal bostadsförsörjning genom att skapa 

trygga och attraktiva bostadsområde. Bolaget ska samarbeta med kommunen, föreningslivet 

och andra organisationer.  

ÖrebroBostäder ska 

 I samverkan med Örebroporten fastigheter samt Futurum fastigheter under 2020 

påbörja en förstudie om lokalisering av ett Svenskt Kulturcentrum i Vivalla. 

 Under 2020 ge sina hyresgäster i Vivalla, Oxhagen och Varberga möjlighet att få följe av 

en väktare till sin bostad för ökad trygghet. Samma väktartjänst ska införas i 

Brickebacken, Sörbyängen, Tybble och på Campus 2021 och inom hela Örebrobostäders 

bestånd 2022. 

 Under 2020 fortsätta skaffa sig en beredskap för att bygga nya bostads- och 

studentlägenheter i enlighet med kommunens intentioner och önskemål för att möta 

det behov som befolkningstillväxten i Örebro skapar. 

 Ta fram en planering för fler bostäder anpassade för äldre. 

 Genomföra åtgärder som minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan i enlighet 

med Moderaternas och Liberalernas Klimatstrategi för Örebro kommun. 

 Effektivisera energianvändningen i bolagets lokaler och fastigheter och öka andelen el 

från källor med låga koldioxidutsläpp. 

 Se över förutsättningarna att från och med 2020 använda byggmaterial med låg negativ 

klimatpåverkan, som exempelvis trä. 

 Kartlägga olika former av åtgärder i syfte att minska bolagets klimatbelastning.  

 Ta ett extra ansvar för att skapa en bra uppväxtmiljö för barn och unga i sina stora 

bostadsområden genom att anordna eller medverka i olika typer av ferieverksamheter.  
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 Fortsätta sitt uppdrag att skapa arbetstillfällen i sina stora bostadsområden. Vid 

upphandlingar av byggnadsentreprenader ska, när så är möjligt, bolaget ställa krav som 

möjliggör anställningar, praktik och utbildningsinsatser av arbetssökande personer i 

Örebro. Kraven ska utformas så att mindre företag inte exkluderas ur 

upphandlingsprocessen. 

 Se över möjligheterna till fler gemensamma fastighetsprojekt med andra 

fastighetsaktörer.  

 Tillsammans med kommunen och externa intressenter påbörjar ett arbete med att 

utveckla Brickebacken. 

 Utvärdera med hjälp av extern konsult om hyresrabattsystemet vid nyproduktion av 

bostäder skapar osund konkurrens. 

 Utreda om bolaget kan avstå projekt i syfte att ge utrymme för andra aktörer på 

marknaden.  

 När det är lämpligt samverka med kommunen och andra bolag i koncernen genom 

medverkan i gemensamma upphandlingar.  

ÖrebroBostäder har för sin egen verksamhet i grunden ett resultatkrav på 3,75 procent av 

bolagets eget kapital. För år 2020 motsvarar detta cirka 87 miljoner kronor. Bolaget ska nå detta 

resultat och samtidigt se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard 

och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna.  

Upprätthålla en god investeringstakt med en tydlig ambition att hålla nere låneskulden.  

Aktieutdelning till Örebro Rådhus ska motsvara aktuell statslåneränta plus en procentenhet på 

direkt tillskjutet aktiekapital på 61 miljoner kronor. Preliminärt innebär detta med nuvarande 

ränteläge en aktieutdelning på knappt en miljon kronor. 

Utöver denna utdelning ska ÖrebroBostäder även dela ut 33 miljoner kronor under 2020 till 

Örebro kommun, via Örebro Rådhus AB, för att finansiera åtgärder inom ramen för kommunens 

bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning i bolagets stora 

bostadsområden eller som tillgodoser bostadsbehov för personer där kommunen har ett 

särskilt ansvar. Denna utdelning motsvarar den del av bolagets årsvinst som skapas av 

årsvinsten i de kommersiella lokalerna samt i dotterbolaget ÖBO Omsorgsfastigheter.  

ÖrebroBostäder ska fastställa avkastningskrav på sina dotterbolag som normalt motsvarar 5 

procent på bolagens eget kapital.  
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ÖBO Omsorgsfastigheter 

Bolaget ska äga, förvalta, uppföra och tillgängliggöra fastigheter för att tillgodose kommunens 

behov av omsorgsboenden för äldre och gruppboenden för personer med 

funktionsnedsättning inom ramen för kommunens bostadspolitiska intentioner.  

ÖBO Omsorgsfastigheter ska 

 Genomföra fastighetsunderhåll på en nivå som säkerställer god standard och långsiktigt 

goda marknadsvärden på fastigheterna. 

 Minska skadegörelsen och öka tryggheten för anställda och äldre i sina fastigheter 

genom bland annat ökad patrullering med väktare och kameraövervakning.  

 Medverka till att målen i Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi för Örebro 

kommun uppfylls. 

Resultatkravet på ÖBO Omsorgsfastigheter ska fastställas av ÖrebroBostäder. 

Avkastningskravet på bolaget under 2020 fastställs av Örebrobostäder AB. 

Västerporten Fastigheter AB 

Bolaget har haft i uppdrag att äga, förvalta, utveckla och överlåta fastigheter för att tillgodose 

behovet av affärs- och verksamhetslokaler i Örebros västra stadsdelar för kommunen, 

näringslivet och nyföretagare.  

Västerporten Fastigheter AB ska 

 Under 2020 medverka till sin egen försäljning samt utreda hur befintlig verksamhet kan 

fördelas mellan Örebrobostäder, Örebroporten fastigheter och andra intressenter.  

ÖBO Husaren AB 

Bolaget ska äga och förvalta fastigheter som huvudsakligen nyttjas av ÖrebroBostäder AB. 

ÖrebroBostäder har ett avkastningskrav på bolaget på fem procent av bolagets egna kapital. 

Örebroporten Fastigheter AB 

Bolaget ska inom ramen för en allmänt inriktad och kompetensenlig kommunal näringspolitik 

komplettera marknadens utbud av lokaler för näringsverksamhet genom att förvärva, äga, 

förvalta, utveckla, överlåta eller upplåta fastigheter. Örebroporten fastigheter ska samverka 

med näringslivet och ge näringslivet god service i frågor om mark- och lokalutnyttjande i 

kommunen genom information och marknadsföring. Bolaget ska även förvalta och utveckla 

näringsfastigheter i samarbete med näringslivet i Örebro som komplement när marknaden inte 

kan tillgodose lokalbehoven. Örebroporten fastigheter ska även på uppdrag av kommunen 

förvärva, äga, förvalta, utveckla och upplåta fastigheter för kommunens egen verksamhet.  
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Bolaget ska fungera som kommunens verktyg för utveckling och omställning av kommunala 

fastigheter. Örebroporten ska också förvalta och utveckla publika idrottsfastigheter och 

kontorsfastigheter på uppdrag av Örebro kommun.  

Örebroporten Fastigheter ska: 

 I samverkan med ÖrebroBostäder inleda en förstudie av ett Svenskt Kulturcentrum i 

Vivalla. 

 Utreda förutsättningarna att sälja Kulturkvarteret. 

 Utreda förutsättningarna att skapa ett kulturkvarter i och runt Medborgarhuset vid Olof 

Palmes torg innebärandes en lösning att inhysa både stadsbibliotek, kulturskola samt 

Conventum. 

 Utreda utveckling av Kvinnerstaområdet, innefattandes en eventuell försäljning. 

 Utreda en eventuell försäljning av Stadsbyggnadshus 1.  

 Utreda framtida utveckling av Stadsbyggnadshus 2.  

 Utreda förutsättningar och format för en framtida drift av Svampen. 

 Förbereda avveckling av Svampenterminalen och utreda möjlig utveckling av området. 

 Fortsätta arbetet med att utveckla Conventum på ett sätt som säkerställer att 

anläggningen är konkurrenskraftig. 

 Medverka till att utveckla området runt Örebro flygplats, Airport City. 

 Undersöka förutsättningarna för att överlåta Birgittaskolan till Futurum Fastigheter. 

 Utred byggnation samt olika finansieringsmodeller för framtida bad. 

 Medverka till byggnation av lokaler för utveckling av Gustavsvik Resorts. 

 Genomföra åtgärder som minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan i enlighet 

med Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi för Örebro kommun.  

 Effektivisera energianvändningen i bolagets lokaler och fastigheter och öka andelen el 

från energikällor med låga koldioxidutsläpp.  

 När förutsättningar finns ställ  krav som möjliggör anställningar, praktik och 

utbildningsinsatser av arbetssökande personer i Örebro vid upphandlingar av 

byggnadsentreprenader. 

 Försälja samt förbereda försäljning av fastigheter i syfte att renodla verksamheten mot 

utvecklingsfastigheter.  
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 När det är lämpligt samverka med kommunen och övriga kommunala fastighetsbolag 

genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 

Örebroporten har för sin egen verksamhet ett resultatkrav på minst fem procent av bolagets 

eget kapital. Detta motsvarar 45 miljoner kronor år 2020. Inom denna resultatnivå ska bolaget 

under året genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda 

marknadsvärden på fastigheterna. Örebroporten ska i sin tur fastställa avkastningskrav på sina 

dotterbolag som normalt motsvarar minst 5 procent på bolagens egna kapital. 

Utdelningen till Örebro Rådhus AB från Örebroporten ska uppgå totalt till 77 miljoner kronor 

inklusive eventuella utdelningar från dotterbolagen varav 50 miljoner ska härledas till 

reavinster vid fastighetsförsäljningar. Överföringen kan ske i form av aktieutdelning och/eller 

koncernbidrag. 

Örebroporten Förvaltning AB 

Bolaget ska på uppdrag av Örebroporten fastigheter förvärva, sälja, äga och förvalta aktier och 

andelar i fastighetsbolag. 

Mariebergs Utveckling AB 

Bolaget ska utveckla området södra Marieberg i Örebro genom ägande, förvaltning, utveckling 

och eventuellt försäljning av hela eller delar av fastigheten Örebro Rävgräva 1:52, vilken 

bedöms vara en nyckelfastighet för fortsatt gynnsam utveckling av området både vad gäller 

geografisk placering, attraktion och kommunikationer. 

Gustavsviks Utvecklingsbolag AB 

Bolaget ska utveckla och projektera mark, fastigheter och byggnation, bistå vid försäljning av 

fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet. 

Gustavsviks Utvecklingsbolag ska 

 Under år 2020 fortsätta förvärva mark enligt option för exploatering av kontor, 

bostäder, verksamheter och parkering i Gustavsvikområdet. 

Gustavsvik Resorts AB 

Bolaget ska driva fritids- och turistanläggningar med hög attraktionskraft riktade till alla 

målgrupper bland örebroare och turister. Verksamheten ska bedrivas med fokus på långsiktig 

hållbar utveckling såväl ekologiskt, ekonomiskt som socialt. 

Gustavsvik Resorts ska 

 Driva verksamheten mot att bli Skandinaviens mest attraktiva aktivitetspark med målet 

en miljon besökare 2020. 



  18 

 Under 2020 fortsätta verkställa investeringar i enlighet med bolagets fastställda plan. 

 Under 2020 utreda ägarförhållandet i syfte att minska kommunens andel, och därmed 

örebroarnas risktagande. Om intresse finns ska bolaget också medverka till att sälja 

samtliga andelar.  

 Verka för att relevanta delar av Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi för 

Örebro kommun implementeras. 

Utdelningen ska ske med försiktighet och uppgå till som mest 25 procent av vinsten. 

Rörströmsälven Fastighets AB 

Bolaget har haft i uppdrag att uppföra, äga och förvalta lokaler och bostäder i Vivalla. 

Rörströmsälven Fastighets AB ska: 

 Under 2020 medverka till sin egen försäljning. 

Törsjö Logistik AB 

Bolaget ska genom detaljplaneläggning och andra åtgärder utveckla fastigheterna Örebro 

Törsjö 13:2 och eventuellt intilliggande fast egendom så att fastigheterna i huvudsak kan 

användas för logistiklokaler, med inriktning särskilt på sådan logistik som kräver tillgång till 

järnvägsspår. 

Törsjö Logistik AB ska: 

 Under 2020 fortsätta arbetet med att utveckla verksamhetsområdet för järnvägsnära 

logistik. 

Futurum Fastigheter i Örebro AB 

Bolaget ska förvärva, äga, upplåta, utveckla och överlåta fastigheter för att i första hand 

tillgodose Örebro kommuns behov av lokaler och anläggningar för verksamheter inom barn och 

utbildning, social verksamhet samt motion och rekreation. Futurum ska i samverkan med 

kommunen, föreningar och andra organisationer sträva efter att skapa en god uppväxtmiljö för 

barn och unga.  

Futurum ska: 

 Under 2020 genomföra ny- och ombyggnationer av kommunen beslutade projekt. 

 Under 2020 i samarbete med kommunen fortsätta arbeta efter den reinvesteringsplan 

som är framtagen som säkerställer att alla skolor och förskolor senast 2023 har en god 

standard och vistelsemiljö för barn och vuxna. 

 Tillsammans med Barn och utbildning ta fram en konceptskola 
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 Genomföra åtgärder som minskar kommunens miljö- och klimatpåverkan i enlighet 

med Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi för Örebro kommun.  

 Effektivisera energianvändningen i bolagets lokaler och fastigheter och öka andelen el 

från energikällor med låga koldioxidutsläpp.  

 I den mån det är möjligt fortsätta ställa krav som möjliggör anställningar, praktik och 

utbildningsinsatser av arbetssökande personer i Örebro vid upphandlingar av 

byggnadsentreprenader. 

 Under 2020 fortsätta sitt samarbete med kommunens vuxenutbildning i syfte att 

rekrytera personer med nödvändig kompetens som står utanför arbetsmarknaden.  

 Under 2020 se över sitt lokalbestånd för att hitta möjliga försäljningsobjekt som inte 

ligger i bolagets inriktning. 

 När så är lämpligt samverka med kommunen och andra kommunala bolag genom 

medverkan i gemensamma upphandlingar. 

 Tillsammans med andra aktörer utveckla samarbetsformer för att kombinera bostäder 

och/eller kontor med förskola och skola. 

Futurum Fastigheter har ett resultatkrav som motsvarar fem procent av bolagets eget kapital 

exklusive extraordinära intäkter och kostnader. Bolagets soliditet får inte understiga tio 

procent. Utdelning till Örebro Rådhus AB från Futurum ska under 2020 uppgå till 5 miljoner. 

Futurum ska inom angiven resultatnivå finansiera löpande fastighetsunderhåll och 

reinvesteringar för att säkerställa god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på 

fastigheten.  

Vätternvatten AB 

Bolaget ska inom ramen för den kommunala likställighetsprincipen på ett långsiktigt socialt, 

ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt ansvara för och främja en god vattenförsörjning till 

kommunerna Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro med syfte att skapa största möjliga 

samhällsnytta. Vätternvatten AB ska projektera, uppföra, driva och underhålla 

vattenförsörjningsanläggningar samt producera och distribuera vatten, äga och förvalta fast 

och lös egendom samt därmed sammanhängande verksamhet.  

Bolaget ska  i uppbyggnadsfasen ha en ekonomi i balans.  
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Örebro parkering AB 

Bolaget ska tillhandahålla och utveckla attraktiva och ändamålsenliga parkeringsanläggningar 

inom kvartersmark och en väl fungerande parkeringsövervakning i desamma för att skapa 

tillgänglighet och trafiksäkerhet i Örebro innerstad samt främja bostadsbyggande och 

pendlingsmöjligheter. 

Örebro parkering ska 

 I samråd med Tekniska förvaltningen och Stadsbyggnad, baserat på kommunens 

parkeringsriktlinjer, utreda förutsättningarna för att uppföra eller hyra 

parkeringsanläggningar på kvartersmark för personbilar i strategiska lägen och därefter 

underställa förslag till Kommunfullmäktige för beslut om finansiering i form av låneram 

och eventuell ytterligare kapitalisering av bolaget. 

 Förhandla om och ingå avtal om att överta kommunens hyresavtal avseende 

Conventumgaraget och Oscaria i egenskap av hyresgäst om det finns ekonomiska 

förutsättningar för ett sådant övertagande. 

 I egen regi eller genom anlitad utförare, bedriva avgiftsbelagd personbilsparkering och 

ansvara för parkeringsövervakning på kvartersmark i parkeringsanläggningar som ägs 

eller hyrs av bolaget.  

Örebro parkerings ska successivt nå en långsiktigt hållbar lönsamhetsnivå och soliditet som är 

tillräckliga för att säkra bolagets förnyelse och tillväxt. Bolagets direktavkastning utifrån bokfört 

värde ska långsiktigt uppgå till fem procent. Med direktavkastning avses driftsnetto delat med 

bokförda värden. Bolaget ska upprätta en långsiktig ekonomisk plan som bygger på efterfrågan 

och ägarens avkastningskrav, vilken kan ligga till grund för beslut om framtida investeringar.  

Länsmusiken i Örebro AB  

Bolaget ska erbjuda invånare i Örebro kommun och Örebro län professionell 

konsertverksamhet av hög konstnärlig kvalitet samt vara en resurs för övrig musikverksamhet 

inom kommunen och länet. Musikverksamheten skall till övervägande del produceras av en 

egen fast ensemble. Länsmusiken ska ta tillvara på möjligheten till breddad verksamhet som 

det ombyggda Konserthuset erbjuder och samverka med Örebros övriga kulturella 

verksamheter samt med andra producenter och arrangörer av professionell musikverksamhet. 

Länsmusiken ska vidare genom nationella och internationella turnéer med Svenska 

Kammarorkestern bidra till att marknadsföra Örebro kommun och Örebro län och därmed öka 

kommunens och regionens attraktionskraft. I likhet med övriga kommunala bolag ska 

Länsmusiken verka för att relevanta delar av Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi för 

Örebro kommun implementeras. 

Länsmusiken har ökade hyreskostnader för det ny- och ombyggda Konserthuset. Moderbolaget 

har därför inte något krav på avkastning eller utdelning från Länsmusiken under år 2020 utan 

bolaget ska säkerställa ett nollresultat för året. 
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KumBro Utveckling AB 

Bolaget har haft i uppdrag att äga, förvärva och utveckla gemensamma bolag för Örebro och 

Kumla kommuner inom området energi och teknisk försörjning samt utveckla nya 

samarbetsformer och projekt mellan de två kommunerna inom energi och teknisk försörjning. 

Kumbro Utveckling ska 

 Under 2020 medverka till sin egen och dotterbolagens försäljning, med undantag för 

KumBro Stadsnät. 

KumBro Stadsnät AB 

Bolaget har i uppdrag att skapa ett öppet och operatörsoberoende bredbandsnät i Örebro och 

Kumla kommuner för anslutning av kommunernas förvaltningar som även ger möjlighet för 

anslutning av alla företag, hushåll och andra organisationer i Örebro och Kumla kommuner. 

Kumbro Stadsnät ska 

 Under 2020 fortsätta att genomföra utbyggnad av bredbandsnätet i tätorter och på 

landsbygden i både Örebro och Kumla kommuner. 

 Bidra med kunskap vid ägarkommunernas strategiska vägval vad gäller utbyggnad av 

fiberinfrastrukturen för att möjliggöra måluppfyllelse av den digitala agendan. 

 Vara delaktigt och bidra med kunskap i utbyggnaden av bredband på landsbygden.  

 Sträva efter att öka samverkan med andra kommunala bredbandsaktörer.  

 Under 2020 verka för ökad användning av fibernätet med hjälp av fler kvalitativa 

tjänster och förbättrade kundupplevelser. 

 Fortsätta bidra till och stödja utvecklingen av fria WiFi-anläggningar i ägarkommunerna. 

 Utreda förutsättningarna för etablering av en ny mötesplats för det nationella och lokala 

kommunikationsbehovet. 

KumBro Vind AB 

Bolaget har haft i uppdrag att planera, projektera och äga vindkraftverk, upphandla och 

producera vindkraft för energiförsörjning i Sverige, främst inom Örebro och Kumla kommuner, 

samt svara för administration av och kompetens kring vindkraft. 

Kumbro Vind ska 

 Under 2020 medverka till sin egen försäljning.  
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Biogasbolaget i Mellansverige AB 

Bolaget har haft i uppgift att äga och driva en anläggning för framställning av biogas, äga fast 

egendom samt idka därmed förenlig verksamhet. 

Biogasbolaget i Mellansverige ska: 

 Under 2020 medverka till sin egen försäljning. 

Örebro Läns Flygplats AB 

Bolaget ska ta tillvara och utveckla kommunikationer med reguljärflyg, fraktflyg och charterflyg 

till och från regionen och därigenom bidra till regionens utveckling och tillväxt. Örebro Läns 

Flygplats ska verka för att flygplatsen ingår i ett med övriga trafikslag integrerat logistik- och 

transportcentrum i regionen. Bolaget ägs av Örebro kommun med 44,95 procent, Region 

Örebro län med 44,95 procent, Karlskoga kommun med 5,05 procent och Kumla kommun med 

5,05 procent. Bolaget ska verka för en långsiktigt hållbar utveckling av flygtrafiken ur 

ekonomisk, social och miljömässig synpunkt.  

Örebro Läns Flygplats ska 

 Utreda möjligheten att ansluta sig till Fly Green Fund eller liknande och på andra sätt 

stärka flygplatsens miljöarbete i enlighet med Moderaternas och Liberalernas 

klimatstrategi för Örebro kommun. 

 Tillsammans med andra intressenter arbeta för reguljära linjer. 

 Tillsammans med relevanta aktörer se över möjligheten till framtida regionalt elflyg. 

 Tillsammans med Örebroporten utveckla passagerarterminalen. 

 Tillsammans med kommunen och Örebroporten påbörja arbetet med en långsiktig 

utvecklingsplan för området i anslutning till flygplatsen. 

 Arbeta för nyetableringar i och omkring flygplatsen. 

Örebro Läns Flygplats AB har ett krav på minst nollresultat för år 2020.  

 

 

 

 



  23 

Örebrokompaniet AB 

Bolaget ska bedriva marknadsföring av Örebro, främja privat- och affärsturism i Örebro, bedriva 

turistverksamhet samt skriva avtal om marknadsföringsstöd med Örebros elitidrottslag. 

Arbetet ska ske i samverkan med näringslivet och andra aktörer som Örebro universitet och 

Region Örebro län. 

Örebrokompaniet ska 

 Under 2020 se över befintliga arrangemang samt värva nya evenemang för att stärka 

Örebros varumärke.  

 Örebrokompaniet verksamhet får inte konkurrera ut privat verksamhet. 

 Under 2020 utreda lämpliga lokaler för framtida utställningar i Örebro.  

 Verka för fler attraktiva evenemang utanför stadskärnan.  

 Verka för att relevanta delar av Moderaternas och Liberalernas klimatstrategi för 

Örebro kommun implementeras. 

Örebrokompaniet ska under 2020 redovisa som lägst ett nollresultat.  

Alfred Nobel Science Park AB 
Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja en långsiktig utveckling av företag och 

innovationer i Örebroregionen tillsammans med och nära kopplat till universitet/högskolor, 

företagsutvecklande organisationer samt näringslivet samt därmed förenlig verksamhet. 

Bolagets verksamhet ska utgå ifrån de båda orterna Örebro och Karlskoga. 

 
Alfred Nobel Science Park (ANSP) ska tillsammans med övriga aktörer i 

innovationsstödsystemet, i nära koppling till forskning, näringsliv och offentlig sektor, främja 

en långsiktig utveckling av innovationer och företag i regionen. 

 

ANSP ska bedriva en verksamhet som syftar till att stärka och utveckla de prioriterade 

inriktningarna och applikationsområdena i Innovationsstrategin för Smart Specialisering samt 

inom området Hälsa/Life science. I förekommande fall ska ANSP även kunna driva egna projekt 

som stärker och utvecklar de prioriterade områdena. Verksamheten ska verka för 

samproduktion mellan befintliga aktörer, universitet, näringsliv och offentlig sektor. 

Verksamheten ska genom sin verksamhet aktivt bidra till måluppfyllelse i prioriterat område 

”Innovationskraft och specialisering” i Örebro läns utvecklingsstrategi (RUS). 

Bolaget ska verka för en utveckling som i ekonomiskt, socialt och miljömässigt avseende är 

långsiktigt hållbar. 
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ANSP ska i samverkan tillhandahålla en attraktiv miljö och oberoende arena för utvecklings- och 

innovationsprocesser. Den skall kännetecknas av god förmåga att hantera stort flöde av 

förfrågningar, ärenden och processer med hög grad av service och coachande förhållningssätt. 

Verksamheten ska söka upp idéer i såväl regionens näringsliv som inom akademi, kommuner, 

region och andra offentliga organ/bolag. 

 

Verksamheten ska säkerställa att dessa idéer och innovationer förädlas och slussas vidare i det 

regionala och nationella ekosystemet för innovation. 

 

Verksamheten ska ha en tydlig och utåtriktad profil i syfte att stärka varumärket Alfred Nobel 

Science Park nationellt. Detta betyder att verksamheten ska marknadsföras genom olika 

externa kanaler som digitala forum, media, event och mötesplatser i syfte att attrahera 

människor, företag och kapital till regionen. 

 

ANSP ska kunna hantera utvecklings- och innovationsprocesser inom en stor bredd av områden 

utifrån näringslivets och det offentligas specifika behov men skall särskilt verka inom de 

prioriterade inriktningarna och applikationsområdena som finns angivna i regionens 

innovationsstrategi för Smart specialisering: 

 

 Autonoma digitaliserade intelligenta produktionssystem 

 Livsmedel i skärningen mellan mat, måltid och miljö 

 Hälsa /Life Science 

 

Alfred Nobel Science Parks mål under 2020 är att nå minst ett nollresultat. Moderbolaget har 

inte något krav på aktieutdelning från bolaget. 
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BARN OCH UTBILDNING 
En bra och fungerande skola är ett av kommunens huvuduppdrag. Skolan ska förbereda våra 

barn och unga för framtiden och skapa likvärdiga förutsättningar för alla oavsett vem man är 

eller varifrån man kommer. Skolan ska fokusera på sitt kunskapsuppdrag, stärka elevens 

självkänsla och vänja eleven vid ansvar. Likaså ska förskolan koncentrera sig på sitt 

kunskapsuppdrag och förbereda varje barn för skolan. Örebros skolor ska ta lärdom av vad 

skolor gör som lyckas istället för att uppfinna hjulet om och om igen i olika ”Örebromodeller”. 

Skolmiljön ska vara trygg, lugn och inspirera till skolarbete och ge varje elev möjlighet att nå sin 

fulla potential. Elever och föräldrar ska aktivt välja vilken skola eleven ska gå i.  

Örebro kommun ska erbjuda en bra arbetsmiljö för barn, elever och personal. Det handlar om 

kunskap i fokus, ledarskap och kompetensutveckling men också om den fysiska miljön. Det är 

viktigt att skollokaler och dess gårdar är fräscha och ändamålsenliga men hålls på en rimlig 

kostnadsnivå. Att bygga eller renovera överdådigt anser vi vara oförenligt med det kommunala 

uppdraget. Därför vill vi att Futurum Fastigheter AB ska fortsätta att utveckla den konceptskola 

som de har börjat att ta fram. Detta är en standard för hur skolor ska byggas i Örebro och som 

innebär att kostnaderna för nybyggnation blir betydligt lägre än de skolor som byggs i 

kommunal regi idag.  

Målsättningar för nämnderna inom programområde Barn- och utbildning: 

 Följa upp resultaten i förskolan och skolan och föreslå åtgärder för att säkerställa att 

alla elever uppnår som lägst godkända betyg. 

 Regelbundet uppdatera sig kring studiero och säkerheten på skolorna och agera när det 

krävs för att garantera en trygg skolmiljö för elever, lärare och övrig skolpersonal.  

 Tillsammans med Futurum Fastigheter AB ta fram en konceptskola 

 Se till att budgeten är i balans. 

 

Alla elever ska klara godkända betyg 

För att vara väl förberedd för framtiden krävs kunskap och godkända betyg. Därför behöver 

skolan rensa i sina uppdrag och fokusera på kunskapsuppdraget. Vårt mål är att varje elever ska 

lämna Örebros skolor med som lägst godkänt betyg i alla ämnen.  

Eleverna ska, bland annat, garanteras läxhjälp i skolan och lovskola om de halkar efter. För att 

elevernas meritvärden ska öka behövs ett systematisk kvalitetsarbetet på varje skola, tydliga 

mål och fokus på kunskap. Örebro behöver titta mer på, och lära av, de skolor som lyckas i sitt 

uppdrag. Goda exempel finns i Örebro, i andra städer och länder.   

 Moderaterna vill att kunskapsuppdraget ska genomsyra all verksamhet i Örebros skolor. 
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 Moderaternas mål är att varje barn/elev ska vara trygg i Örebros förskolor och skolor 

varje dag. 

 Moderaternas mål är att varje elev ska lämna Örebros skolor med som lägst godkända 

betyg i alla ämnen. 

 Moderaternas mål är att meritvärdena över tid ska öka i Örebros skolor. 

 Moderaterna vill att eleverna garanteras organiserad läxläsning i skolan. 

 Moderaterna vill att elever som är i behov av lovskola garanteras detta. 

Lärare behöver få mer tid för undervisning och deras administrativa uppgifter måste därför 

minska. Ett sätt är att andra yrkesgrupper som administrativ personal, lärarassistenter och 

socialpadagoger  används så att lärare kan koncentrera sig på undervisningen och att förmedla 

kunskap till eleverna. Arbetsfördelningen måste vara tydlig och lärare ska involveras i arbetet 

med vilka uppgifter som andra kan utföra.  

 Moderaterna vill att lärare ska ha ett tydligt uppdrag att fokusera på undervisning. 

Varje barn är unikt vilket innebär att barn har olika vägar till kunskap. Att kunna anpassa 

undervisningen till varje individ är nödvändigt för att alla ska nå minst godkänt i alla ämnen.  

Förskola och skola ska ha tillräckligt med resurser för att ge barn och elever det stöd de behöver 

i ett så tidigt skede som möjligt.  

Örebros skolor måste också bli bättre på att se de elever som har lätt för sig i skolan. Att 

stimulera duktiga elever och de med särskild begåvning är viktigt då denna elevgrupp annars 

riskerar att bli understimulerade och uttråkade. 

 Moderaterna vill att undervisningen individanpassas för att ge varje elev likvärdiga 

förutsättningar för att utvecklas till sin fulla potential och att klara skolans kunskapsmål.  

 Moderaterna vill att barn och elever i behov av extra stöd ska få det tidigt. 

Ett gemensamt systemstöd för närvaro och kunskapsresultat behöver finnas så att rektorer 

enkelt kan göra analyser och ta beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten och 

kunskapsresultaten. 

 Moderaterna vill att systemstöd ska finnas så att all skolverksamhet kan analyseras  

 

Skickliga lärare gör skillnad 

Det är i mötet mellan en skicklig lärare och elev som det händer! Därför måste vi se till att dessa 

möten blir så många som möjligt i Örebros skolor.  

För att nå målet att alla elever ska klara minst godkända betyg i alla ämnen behöver varje 

förskollärare och lärare ges förutsättning att med kvalité kunna planera, genomföra och 
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utvärdera sin undervisning. Lärare behöver också få tid att utveckla sin kompetens, genom 

kurser och egna studier men också tillsammans med arbetslag och andra i ett kollegialt lärande.  

Vi vill minska lärarnas administrativa börda och se över vilka arbetsuppgifter som andra 

yrkesgrupper kan utföra. Vi vill också att andra yrkesgrupper, som exempelvis en väl utbyggd 

barn- och elevhälsa och SYV-verksamhet, vilka kan göra skillnad för att underlätta för lärare ska 

finns på alla skolor. Det skulle frigöra viktig tid för lärare att fokusera på undervisning.  

Att behålla och locka till sig kompetent personal är viktigt. Det handlar oftast om ledarskap och 

arbetsmiljö men kan också handla om stöd från erfarna kollegor. Därför vill vi införa ett 

mentorskap för nya lärare och då specifikt riktat mot de skolor och/eller skolområden som har 

svårt att rekrytera lärare.  

Lärares yrkesstatus behöver lyftas och kommunen måste bli konkurrenskraftig mot andra 

arbetsgivare i branschen. Kommunens skolor ska erbjuda en attraktiv arbetsmiljö och bra 

arbetsvillkor. Moderaterna vill vidareutveckla lärares möjligheter till karriärtjänster i alla 

kommunens skolor. 

 Moderaterna vill garantera en individuellt anpassad kompetensutveckling för lärare. 

 Moderaterna vill flytta administrativt ansvar från lärare till andra personalkategorier så 

att lärare ges bättre förutsättning att fokusera på undervisning. 

 Moderaterna vill införa ett program för mentorskap för lärare 

 Moderaterna vill möjliggöra karriärtjänster för lärare i alla kommunens skolor. 

Ett gott ledarskap är viktigt för att få till en fungerande skola men även för att vara en attraktiv 

arbetsgivare. Rektors roll i att leda  skolutveckling tillsammans med hög kvalité i undervisningen 

är centralt för varje skola. Samtliga rektorer i kommunen ska få den utbildning som krävs och 

de ska få regelbunden vidareutveckling i sin kompetens. 

 Moderaterna vill utveckla rektorernas ledarkompetens. 

 

Integration och trygghet  

Örebros skolor har en lång erfarenhet av elever som har ett annat modersmål än svenska. Trots 

detta misslyckas skolan med en alldeles för stor andel av dessa elever. Nyckeln är att se till att 

elever med olika bakgrund, den svenska och den nysvenska, blandas i klasserna men också ges 

samma förutsättningar att klara skolans kunskapskrav. 

Att klara svensk skola som nyanländ elev är en speciell utmaning. Här måste studiehandledning 

tilldelas alla elever och möjligheten finnas att få undervisning i vissa ämnen på sitt modersmål. 

En viktig förutsättning är att lärarna har ett språkutvecklande arbetssätt vilket dessutom gynnar 

alla elever. 
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En viktig del i integrationsarbetet är att skolan skapar en förståelse hos föräldrarna att deras 

stöd och förväntningar har stor betydelse för elevens möjlighet att lyckas med skolarbetet. 

Även detta gynnar alla elever. 

 Moderaterna vill vidareutbilda lärare i att undervisa elever som har ett annat 

modersmål än svenska 

Varje barn och elev har rätt att känna sig trygg i kommunens verksamheter. Trygga barn lär sig 

mer och därför är det viktigt att införa nolltolerans mot mobbning på alla skolor och att de 

metoder vi använder mot kränkningar är evidensbaserade. Kommunen ska även jobba aktivt 

tillsammans med Region Örebro län för att motverka olika typer av psykisk ohälsa hos eleverna. 

 Moderaterna vill ha nolltolerans mot mobbning och kränkande behandling i skolan. 

 Moderaterna vill samverka med Region Örebro län för att motverka olika typer av 

psykisk ohälsa i skolan. 

En del i att förhindra mobbning och trakasserier är att se till att fler vuxna finns där eleverna är 

i skolan. All skolpersonal ska se som sin plikt att ingripa vid mobbning, trakasserier och bråk. 

Personalen ska aktivt uppsöka och hjälpa utsatta elever, eller vuxna, som utsätts för 

kränkningar så att alla känner sin trygga i skola. 

 Moderaterna vill införa en plikt att ingripa mot mobbning för all skolpersonal.     

Skolan ska vara en trygg plats för elever, lärare och personal. Tyvärr vittnas idag om stökiga 

klassrum, bråk och obehöriga ungdomar och vuxna i skolans lokaler. Det är av yttersta vikt att 

lärare och personal har kunskap om de möjligheter som dagens lagstiftning ger för att 

upprätthålla ordning och känner att de har både politikens och rektorns stöd. 

 Moderaterna vill att lärare och annan personal ska få kompetensutveckling och stöd i 

att upprätthålla ordning och reda på skolan. 

 

Inflytande och valfrihet 

Vi tror på valfrihet och tycker det är viktigt att alla elever väljer skola. Vi vill införa ett aktivt 

skolval i Örebro vilket innebär att föräldrar och elever tvingas välja skola. Att ta ansvar och 

engagera sig i vilken skola som passar bäst för en själv eller sina barn har en positiv effekt på 

skolarbetet. 

 

Kommunen ska även skynda på processen att få med de fristående skolorna i det centrala 

antagningssystemet. På så sätt underlättas det aktiva skolvalet för föräldrarna.  

 Moderaterna vill införa aktivt skolval i grundskolan. 

Vi vill se en mångfald av skolor och driftsformer i Örebro. För den kommunala skolan är det 

viktigt att medarbetarna känner att de har inflytande över sin arbetssituation och hur skolan 
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drivs. Därför är det viktigt att vi uppmuntrar fler skolor att drivas som intraprenader. 

 

Oavsett driftsform är det av största vikt att alla skolor i Örebro håller en hög kvalitet. 

Samarbetet mellan fristående förskolor och skolor ska värnas och kommunens inställning ska 

vara att fler friskolor och friförskolor är välkomna att starta sin verksamhet i Örebro.  

 Moderaterna vill uppmuntra fler skolor och förskolor att bli intraprenader. 

 

Barnomsorg och förskola 

Idag präglas Örebros förskolor av stora barngrupper och alldeles för få förskollärare som har 

ansvar för den pedagogiska verksamheten. Den reviderade läroplanen i förskolan är tydlig med 

det pedagogiska uppdraget och det är viktigt att förskolorna ges förutsättningar att klara av att 

förbereda barnen för skolan. För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare måste 

barngruppernas storlek ner och personalens kompetens användas på rätt sätt.  

Exempelvis måste vi garantera att förskollärare alltid har andra förskollärare att diskutera 

pedagogisk utveckling med. Detta kan ske antingen genom tid tillsammans med kollegor på den 

egna avdelningen eller tillsammans med förskollärare på andra avdelningar. 

Med den brist på förskollärare som råder är det viktigt att vi med hjälp av en bra arbetsmiljö 

behåller och lockar till oss personal. Förskolans verksamhet ska präglas av bra ledarskap, 

möjlighet till inflytande, kompetensutveckling och att göra karriär. 

Forskningen visar att barn har svårt att hantera för många relationer samtidigt och det är därför 

av största vikt att hålla nere antalet barn i förskolans grupper. Hur många barn det ska vara per 

avdelning beror på ålder men också på vilka individer som finns i gruppen. En anpassning av 

antalet måste göras så att barnen mår bra och kan tillgodogöra sig undervisningen samt så att 

pedagogerna har möjlighet att se varje barns behov.  

För oss moderater är det viktigt att det finns olika alternativ för föräldrarna när de ska välja 

barnomsorg/förskola åt sina barn samt att kommunens granskning av barnomsorgen är 

frekvent och av hög kvalité. 

 Moderaterna vill införa en garanti för att barnen lär sig det de ska enligt förskolans nya 

läroplan  

 Moderaterna vill införa förstelärare och karriärtjänster inom förskolan. 

 Moderaterna vill intensifiera arbetet med att få ner antalet barn i förskolans grupper 
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Grundskola 

I grundskolan startar elevens kunskapsresa på allvar. Därför är fokus på kunskapsuppdraget, 

tidiga insatser, trygghet och kvalité i undervisningen central.  

Varje elev ska inspireras och utvecklas så långt det bara går och har rätt att bli bemött och få 

hjälp utifrån sina egna individuella förutsättningar. Att skolan kan erbjuda en lugn miljö och 

studiero är viktigt för att vi ska nå målet att varje elev ska klara som lägst godkända betyg i alla 

ämnen. Att organisera arbetet så att lärarna ges förutsättningar att se varje elevs behov är 

viktigt genom hela grundskolan men främst i de lägre årskurserna.  

 Moderaterna vill garantera att varje elev har lärare som ser deras individuella behov. 

Skollunchen är viktig för att eleverna ska orka och vara alerta under hela skoldagen. Förutom 

att vara näringsriktig och serveras i en lugn och trevlig miljö ser vi gärna att lärare, i samarbete 

med bespisningspersonalen, använder sig av skollunchen i undervisningen. Vi vill också 

schemalägga skollunchen vilket innebär att eleverna inte har en rast i samband med lunchen. 

 Moderaterna vill schemalägga skollunchen i skolår F-6. 

Vi tror på tidigt vägledning om vilka olika möjligheter till studieval elever har. Rätt vägledning 

ger elever större möjlighet att göra kloka val och fullfölja sina studier med goda resultat.  Vi 

anser att elever ska få vägledning av en studie- och yrkesvägledare minst en gång under 

mellanstadiet samt en gång per år under högstadiet. För att uppmuntra entreprenörskap, 

initiativförmåga och eget företagande ska konceptet Ung Företagsamhet införas redan i 

högstadiet. 

 Moderaterna vill att alla grundskoleelever garanteras samtal med studie- och 

yrkesvägledare. 

 Moderaterna vill införa Ung Företagsamhet i skolår 7-9. 

Moderaterna vill ha en modern skola där digitala verktyg är en del av undervisningen. För oss 

är det viktigt att lärarna får kompetensutveckling och ser möjligheterna med digital teknik. 

Viktigt är också att skolan har kvalité i de system och digitala hjälpmedel som används i kontakt 

med föräldrar och elever.  

För att eleverna ska få en sammanhängande skoldag spelar fritidshemmen en viktig roll. Där 

behöver bemanningen ses över nu när tydligare krav finns på behörig personal. Vi behöver 

också garantera kvalitén genom att ge pedagogerna tid att planera verksamheten. Även här ska 

kommunen vara en attraktiv arbetsgivare och införa förstelärartjänster för fritidspedagoger. 

Vi ser stor potential till utveckling av verksamheten i våra fritidshem om dessa samarbetar med 

föreningslivet i Örebro både idrottsföreningar och andra. Det är bra om eleverna får mer 

kunskap om vad de kan göra på sin fritid och speciellt viktigt är det att kunna erbjuda mer fysisk 

aktivitet på fritids.  

 Moderaterna vill se över personalförsörjningen samt införa förstelärare och 

karriärtjänster i fritidshemmen. 
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 Moderaterna vill att fritidshemmen samarbetar med idrottsföreningar för att erbjuda 

olika typer av fysiska aktivitet till barnen. 

Elever som mår bra och är fysiskt aktiva presterar bättre i skolan. Detta har långtidsstudien i 

Bunkeflo bevisat och vi moderater anser att Örebros elever ska få ta del av detta. Vi vill att alla 

kommunala skolor ska ha en timme med pulshöjande fysisk aktivitet per dag men vill börja med 

att införa det på minst en grundskola. 

 Moderaterna vill införa en timme fysisk aktivitet per dag på minst en grundskola. 

Barn kommer i allt större utsträckning i kontakt med tobak och alkohol innan de har den lagliga 

åldern för det. I vissa fall kan det leda till missbruk av grövre olagliga substanser. Idag ser 

kommunen en ökning av användning av narkotika och barn har lättare att fastna i missbruk. 

Kommunens skolor ska utbildas i att tidigt upptäcka och förebygga att barn hamnar i missbruk 

eller problem på grund av detta. Målsättningen ska vara att minska antalet barn som testar 

alkohol, tobak och droger varje år. 

 Moderaterna vill att Örebros skolor aktivt ska jobba mot användning av alkohol, tobak, 

dopning och droger. 

 

Gymnasieskola 

Örebros gymnasieskolor ska ges förutsättningar att hålla en hög kvalité och kommunen ska 

säkra att eleverna har ett brett utbud av program. Verksamheten ska präglas av sitt 

kunskapsuppdrag, framtidstro och att varje elev sporras till vidare studier eller arbete. 

Alla elever ska ges förutsättningar att klara sin gymnasieexamen och nå som lägst godkända 

betyg i alla ämnen. Skolorna ska vara tydliga med vad som förväntas av eleven för att komma 

vidare i sina studier och vad som krävs för att eleven ska lyckas med sitt vägval.  

I gymnasiet är det viktigt att elever som har extra driv och förutsättningar tillåts gå vidare i sina 

studier och att skolan har kontakt med Örebro Universitetet för att möjliggöra det.  

Eleverna ska tidigt under sina gymnasiestudier få information om vad som behövs för att ta 

steget till ett arbete eller fortsatta studier. Därför ska varje elev garanteras samtal med en 

studie- och yrkesvägledare minst en gång per år.  

 Moderaterna vill att alla elever i gymnasiet ska garanteras samtal med en studie- och 

yrkesvägledare varje år.  

Gymnasieskolan ska ha gott samarbete och god kontakt med näringslivet. Detta är viktigt både 

för att elever ska förstå arbetsmarknaden men också för att skolan ska förstå vad 

arbetsmarknaden behöver för kompetens. För att yrkesprogrammen ska hålla en hög kvalité 

och leda till att eleverna kommer i arbete är det speciellt viktigt att skolan har en god 

kommunikation med arbetsmarknaden.  

 Moderaterna vill att skolan ska ha en god kontakt med arbetsmarknaden. 
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 Moderaterna vill höja kvaliteten på yrkesprogrammen och anpassa dem efter 

arbetsmarknadens behov. 

Gymnasieskolan ska jobba aktivt med uppmuntra kreativitet och entreprenörskap. Att jobba 

med Ung Företagsamhet är en del i detta. 

 Moderaterna vill se ett ökat fokus på entreprenörskap och eget företagande i 

gymnasieskolornas undervisning. 

Tryggheten för elever på gymnasiet är lika viktigt som i grundskolan men extra väsentligt är att 

se till att vi jobbar för en drogfri skola och miljö för ungdomar i gymnasiet. Därför ska 

gymnasieskolorna i kommunen fördjupa sitt samarbete i trygghetsfrågor då eleverna ofta 

förflyttar sig mellan olika skolor och klassrum. 

 Moderaterna vill införa ett gemensamt trygghetsarbete för gymnasieskolorna. 

Ett gott samarbete mellan gymnasieskolorna i Örebro kommun främjar utbildningen för 

eleverna och det vardagliga arbetet för lärarna. Därför ska kommunens gymnasieskolor 

samarbeta gällande effektivisering. Det kan handla om att effektivisera administrationen, 

programutbud och vilka skolor som erbjuder vilka program. Viktigt är att även samarbeta kring 

dessa frågor med övriga kommuner i länet. 

 Moderaterna vill att gymnasieskolorna effektiviserar verksamheten och minskar sin 

administration genom att samarbeta med andra skolor i Örebro och andra kommuner 

bland annat avseende programutbudet. 
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SOCIAL VÄLFÄRD 
Kommunens kärnuppgift är att tillhandahålla välfärd till örebroarna. För oss moderater är det 

viktigt att all välfärd är kostnadeffektiv och av god kvalitet. Det handlar i grunden om trygghet. 

När människor av olika anledningar hamnar i situationer där de behöver samhällets stöd ska 

kommunen erbjuda det. Programnämnd Social Välfärd ska ha en positiv medvetenhet om att 

kommunens välfärdsinsatser är till för medborgarna, och låta medborgarnas behov vara 

vägledande vid samtliga åtgärder.  

Kommunen ska bidra till att säkra Örebroarnas trygghet genom egna åtgärder och i 

samverkan med de rättsvårdande myndigheterna. Den ökande handeln med narkotika och 

problem som följer av den ska bekämpas av kommunen och polisen tillsammans. Örebro ska 

stå starkt rustat i mötet med brottslighetens alla slag.  

Målsättning för nämnderna inom programområde Social välfärd: 

 Se till att budgeten är i balans. 

 Prioritera välfärdsgrundande åtgärder som äldreomsorg och myndighetsutövning i 

enlighet med rådande lagstiftning. 

 En rättssäker och förutsägbar myndighetsutövning. 

 Värna medborgarnas valfrihet och inflytande. 

 Genomföra uppsökande och förebyggande insatser för att förhindra brottslighet och 

social utsatthet. 

 Motverka hemlöshet tillsammans med civilsamhället. 

 Ha en positiv medvetenhet om att kommunens välfärdsinsatser är till för medborgarna, 

och låta medborgarnas behov vara vägledande vid samtliga åtgärder. 

 

Brottslighet och social utsatthet ska minska 

Örebro ska vara en kommun där medborgarna kan känna sig trygga, oavsett plats och tid på 

dygnet. I takt med att Örebro växer kommer storstadens utmaningar. Idag finns problem med 

öppen narkotikahandel och annan brottslighet i delar av staden. Tre av kommunens 

bostadsområden – Vivalla, Oxhagen och Varberga – finns med på Polisens lista över utsatta 

områden i Sverige. Människor riskerar att fastna i långvarigt socialt utanförskap och i 

förlängningen brottslighet. Det göder fördomar, misstänksamhet och rädsla för att utsättas för 

brott, som alla begränsar medborgarnas liv och frihet. Örebroarna förtjänar att bo i ett tryggt 

och öppet samhälle där människor kan röra sig utan hinder.  

 



  34 

Den som har en fungerande skolgång löper mindre risk att hamna i brottslighet eller social 

utsatthet. Den har också bättre förutsättningar att få ett vuxenliv där den själv kan påverka sin 

situation och förlängningen bestämma hur den vill leva. Frihet och självbestämmande är 

viktiga värden för moderaterna och något vi vill att alla oavsett bakgrund ska få tillgång till. 

Vägen till egenmakt går via en fungerande skolgång därför vill moderaterna att 

programnämnd social välfärd ska arbeta för  

 En ändamålsenlig samverkan mellan skola och socialtjänst. 

 Fortsätt utveckla samarbetet mellan kommunen, polisen och universitetet inom EST.  

 Att socialtjänsten säkerställer varje barns rätt till en fungerande skolgång 

Den som har en meningsfull fritid löper mindre risk att hamna i utanförskap eller riskmiljöer 

för brottslighet. En meningsfull fritid kan handla om rörelse och lek såväl som att stärka den 

enskildes möjlighet att fullgöra sin skolgång.  

 Moderaterna vill att programnämnd social välfärd förbättrar samarbetet med 

civilsamhället avseende barns och ungas möjlighet till en meningsfull fritid. 

 

Fler poliser i Örebro 

Polisbristen i Sverige är ett faktum och Örebro är inget undantag. Det har lett till att färre brott 

klaras upp och att polisen är mindre synlig på gator och torg. Moderaterna vill därför verka för 

att Örebro får en polisutbildning. Örebro är en optimal plats för detta. Kommunen ligger 

centralt inom smidiga pendlingsavstånd till flera större städer. Universitetet har ett gott rykte 

både nationellt och internationellt med avseende på kriminologisk forskning. Genom att 

förlägga en polisutbildning till vår stad skulle studenterna på ett unikt sätt kunna kombinera 

juridik och kriminologi med polisiära metoder i sin utbildning. Det innebär att Örebro har 

potentialen att bli ett nationellt kompetenscentrum för framtidens poliser.  

För örebroarnas del så skulle det innebära en ökad trygghet när polisstudenter flyttar hit och 

tillbringar sin studietid här. En del kommer dessutom att bli kvar och arbeta som poliser i Örebro 

efter avslutade studier. Det skulle innebära att Örebro inte bara får fler poliser, utan dessutom 

poliser som redan är bekanta med kommunen.  

 Moderaterna vill verka för att få en polisutbildning till Örebro. 

Örebro kommun måste ta sin del av ansvaret för det trygghetsskapande arbetet och öka antalet 

trygghetsskapande insatser. För att ge den befintliga polisorganisationen stöd i det 

brottsförebyggande, men även i det beivrande arbetet behöver kommunen anlita väktare som 

kan samarbeta med polisen. En effektiv metod för att bekämpa olika typer av skadegörelse som 

till exempel bilbränder är så kallade dolda väktare. Det är väktare som har som uppgift att 

uniformerat men dolt bevaka utsatta områden och bekämpa denna typ av brottslighet med 

andra metoder än ordinarie, synliga väktare.  
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De kan bland annat gömma sig i bilar, på hustak och i buskage i syfte att spana på omgivningen 

samt gripa en gärningsman. Framför allt kan dolda väktare samla information som kan leda till 

att gärningsmän identifieras, grips och åtalas. Dolda väktare har använts med framgång i 

Stockholm för att förhindra klotter och skadegörelse i lokaltrafiken. De dolda väktarna ska 

arbeta i nära samarbete med polisen. Deras insatser kan även följas upp på ett tydligt, mätbart 

sätt i antal förhindrade bränder och gripna personer. 

 Moderaterna vill anlita väktare, bland annat dolda väktare, som ska samarbeta med 

polisen. 

 

Drogfri ungdom  

Antalet ungdomar som kommer i kontakt med, och missbrukar, olika slags narkotika i Örebro 

ökar. I årskurs nio har fyra procent av eleverna testat narkotika, och i gymnasiet är det dubbelt 

så många. Med tanke på handlingens allvar och att det handlar om mycket unga personer är 

siffran oacceptabelt hög. Missbruket kan ske både i skolorna och i andra sociala sammanhang 

där ungdomar träffas och umgås. I vissa bostadsområden kan langningen ske helt öppet mitt 

på dagen.  

Att testa narkotika innebär en risk för att fastna i ett beroende och på sikt börja missbruka allt 

tyngre droger, utveckla psykiska problem, hamna i ekonomiska besvär och i ett långvarigt 

socialt utanförskap. Därför är det av yttersta vikt att samhället reagerar kraftfullt och bestämt 

mot det växande narkotikamissbruket. I förlängningen handlar det också om att göra Örebro 

tryggare genom att eliminera de kriminella nätverkens inkomstkälla och på så sätt börja slå 

undan deras bas här i Örebro.  

Idag saknar socialtjänsten tillräckliga resurser för att kunna göra alla de insatser som krävs. 

Socialjouren arbetar endast med akuta insatser och är inte tillgänglig dygnet runt. Kommunens 

samordning med polisen och regionen är otydlig. Det finns en omfattande risk att ungdomar i 

missbruk faller mellan stolarna, vilket kan leda till personliga tragedier. För att kommunens 

insatser ska ge avsedd effekt behöver resten av åtgärdskedjan också fungera bra – både 

kontakten före och uppföljningen efter.   

För att skapa en tydlig struktur i arbetet mot narkotika vill Moderaterna på sikt inrätta en 

särskild sambandscentral som ska vara specialiserad på förebyggande och uppsökande insatser. 

Sambandscentralens ska ha spetskompetens inom området och arbeta med två tydliga 

uppdrag: att samla in och analysera information om ungdomars narkotikamissbruk i Örebro 

kommun, och att leda Narkotikateamets arbete i fält.  

Sambandscentralen ska, som namnet antyder, ha kontakt med polisen, regionen, 

socialsekreterare, fältassistenter, kuratorer, väktare och föräldrar för att skapa en så 

uttömmande bild av situationen i Örebro som möjligt. Den ska ge löpande lägesbilder till 

Kommunstyrelsens utskott för socialt förebyggande arbete och Brottsförebyggande rådet.  
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 Moderaterna vill utreda förutsättningarna att inrätta en särskilt Sambandscentral 

specialiserad på förebyggande och uppsökande insatser för att förebygga ungdomars 

narkotikamissbruk. 

Sambandscentralen ska leda ett särskilt narkotikateam. Teamet ska vara en operativ 

insatsenhet bestående av socialsekreterare, fältassistenter, kuratorer och väktare som arbetar 

uppsökande runt om i kommunen, dygnet runt. Teamet ska göra särskilda insatser på skolor, 

fritidsgårdar och offentliga platser för att få kontakt med ungdomar som missbrukar narkotika, 

informera deras föräldrar och vidta omedelbara åtgärder.  

Narkotikateamets arbete ska bestå av tre faser: 

1. Akut. Uppsökande verksamhet. Första kontakt med ungdomar ute i fält.  

2. Kortsiktigt. Överlämning till föräldrar, polis och/eller Mini-Maria för att snabbt få bort 

ungdomen från den destruktiva missbruksmiljön och sätta in första åtgärder.  

3. Långsiktigt. Uppföljning av den sociala situationen runt ungdomen genom samordning 

av socialtjänstens insatser, kontakt med Beroendecentrum eller Barn- och 

ungdomspsykiatrin, avstämning med föräldrar och skolans kuratorer.  

Narkotikateamet ska ta ansvar för hela åtgärdskedjan, från första kontakt, för att säkerställa att 

inget barn eller ungdom med missbruksproblematik ska falla mellan stolarna. 

 Moderaterna vill inrätta ett operativt narkotikateam som ska arbeta uppsökande runt 

om i kommunen, dygnet runt, för att få kontakt med ungdomar som missbrukar 

narkotika.  

Socialtjänstens arbete med ungdomar i narkotikamissbruk innebär tung myndighetsutövning 

som har stora konsekvenser i unga människors liv. Det är viktigt att det finns tillräckliga resurser 

för att det arbetet ska vara noggrant, effektivt och rättssäkert. Socialtjänsten ska kunna agera 

med kraftfulla åtgärder dygnet runt, alla dagar om året, även i situationer som inte bedöms 

som akuta. Moderaterna vill se fler socialsekreterare, dygnet runt-jour och bättre samordning 

med både Polisen och regionens insatser, till exempel Beroendecentrum och Barn- och 

ungdomspsykiatrin. 

 Moderaterna vill ha en bättre och mer effektiv socialtjänst som kan ge ungdomar, deras 

vårdnadshavare och andra anhöriga stöd på vägen ut ur missbruk eller brottslighet. 

 

Trygghet oavsett bakgrund  

Den personliga friheten är en av grundpelarna i det svenska samhället. Att få röra sig fritt, 

arbeta och studera, samt välja sin partner är rättigheter som ska gälla alla i Sverige och Örebro, 

oavsett kulturell bakgrund. Idag är hedersrelaterat våld och förtryck ett utbrett kulturellt 

problem som drabbar framför allt flickor och kvinnor, men även pojkar och män. Mörkertalet 
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befaras vara stort eftersom rädsla och social kontroll leder till att få vågar anmäla. Kommunen 

behöver intensifiera sitt samarbete med polisen, sjukvården och olika hjälp- och 

stödorganisationer för att tillsammans bekämpa det hedersrelaterade våldet.  

Även hbtq-personers särskilda utsatthet behöver uppmärksammas som en del i detta arbete. 

 Moderaterna vill se ett närmare arbete mellan kommunen, polisen, sjukvården och 

olika hjälp- och stödorganisationer för att bekämpa hedersrelaterat våld- och förtryck, 

samt förtryck av hbtq-personer. 

Alla ska kunna känna sig trygga i sitt hem. Tyvärr kan hemmet vara en hotfull plats, i synnerhet 

för kvinnor och barn. Kommunen behöver bredda sina insatser för de som är fast i destruktiva 

relationer. En person som ber om hjälp att lämna en relation där det förekommer våld, hot och 

trakasserier ska få den hjälpen omgående.  

 Moderaterna vill att personer  i destruktiva relationer erbjuds hjälp inom 24 timmar. 

Det är av stor vikt att kommunen aktivt identifierar och åtgärdar områden som upplevs som 

otrygga av örebroarna. För att få insikt i vilka områden som medborgarna upplever som otrygga 

ska kommunen genomföra regelbundna trygghetsvandringar i staden på kvällar och nätter. 

Tillsammans med polisen ska politiker, tjänstemän och inbjudna frivilliga ur allmänheten 

nattvandra i delar av staden för att granska dem ur ett trygghetsperspektiv. Detta är ett sätt att 

ge medborgarna ökad delaktighet i det trygghetsskapande arbetet i Örebro. 

 Moderaterna vill att kommunen genomför trygghetsvandringar tillsammans med 

polisen och medborgarna. 

 

Äldreomsorg för den som behöver 

Alla örebroare ska kunna leva i trygghet och värdighet oavsett skede i livet. Att bli äldre innebär 

en minskad självständighet i samhället och ett ökat behov av stöd från omgivningen. Örebro 

ska erbjuda Sveriges bästa äldreomsorg. Medborgarna ska vara nöjda med verksamheten och 

känna att de har inflytande över sin vardag och kunna lita på personalen. 

Moderaterna har tidigare uppmärksammat de många bristerna inom den kommunala 

äldreomsorgen i Örebro. Reformeringen kommer att vara lång och arbetskrävande, men redan 

idag kan kommunen genomföra ett antal åtgärder för att skapa en tryggare och bättre vardag 

för de örebroare som nyttjar hemtjänsten i kommunal regi, eller bor på något av kommunens 

äldreboenden. 

Under 2018 undantog Socialdemokraterna omsorgstjänster i Örebro kommun från Lagen om 

valfrihet (LOV). Det är en oacceptabel försämring av medborgarnas valfrihet och inflytande. 

Moderaterna menar att det är en grundläggande medborgerlig rättighet att kunna välja och 

välja bort vem som kommer in i ens hem. Vi vill därför återinföra LOV:en för omsorgstjänster 

och åter ge örebroarna rätt att välja och välja bort hemtjänstutförare.  
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 Moderaterna vill återinföra lagen om valfrihet i hemtjänsten för att stärka kvaliteten i 

insatserna, säkra örebroarnas valfrihet och en budget i balans. 

 Moderaterna vill utreda förutsättningarna för att lägga ut hemsjukvården till andra 

utförare. 

För att höja kvaliteten inom äldreomsorgen vill vi ställa tydligare krav på utförarna. Alla företag 

och idéburna organisationer som tillhandahåller hemtjänst ska erbjuda både serviceinsatser, 

som städning och matinköp, och omsorg som hjälp med den personliga hygienen. Vi vill gå ifrån 

dagens system att utförare kan välja att bara erbjuda vissa typer av tjänster.  

Det innebär att valet av hemtjänst blir enklare och mer överskådligt för de äldre, som endast 

behöver välja en utförare till all hjälp de behöver. Det skulle även ge utförarna en bättre insyn 

i den hjälp deras omsorgstagare behöver och leda till bättre samordning av de olika insatserna 

- och därigenom högre kvalitet i hemtjänsten. Det skulle dessutom öka tryggheten för de äldre, 

som inte skulle behöva släppa in lika många olika främmande personer i sitt hem.  

 Moderaterna vill att alla hemtjänstutförare ska erbjuda både service och omsorg. 

Möjligheten att driva kommunens hemtjänst och boenden i intraprenadform har bidragit till 

att öka andelen utförare och därigenom mångfalden inom äldreomsorgen. Dessutom ökar det 

personalens engagemang i det egna arbetet. Kommunen ska därför uppmuntra fler 

verksamheter inom den kommunala äldreomsorgen att bli intraprenader.  

 Moderaterna vill se fler intraprenader inom kommunens äldreomsorg.  

Idag lägger personalen inom den kommunala hemvården onödig tid på service av 

verksamhetens cyklar och bilar. För att möjliggöra ett effektivare arbete bör hemtjänstens 

fokus ligga hos dem äldre och inte på underhåll av fordon och andra bisysslor. Den typen av 

service bör läggas över på en annan förvaltning och enhet. 

 Moderaterna vill flytta ansvaret för service av cyklar och bilar från personalen i den 

kommunala hemtjänsten. 

Ömsesidig kommunikation skänker trygghet och skapar delaktighet. Dessvärre finns det idag 

bristande språkkompetens hos personalen inom delar av den kommunala äldreomsorgen. Det 

riskerar att isolera de äldre från inflytande över sin vardag, äventyra patientsäkerheten och 

orsaka frustration hos de anhöriga. Kommunen ska därför säkerställa att all personal som 

arbetar utåtriktat mot medborgarna i verksamheter i kommunal regi har tillfredsställande 

kunskaper i svenska. Det är även viktigt att äldre som talar ett annat språk än svenska ska kunna 

få vård och omsorg på det egna språket. Lämplig språkkompetens ska vara ett krav vid 

anställning.   

 Moderaterna vill att all personal inom äldreomsorgen i kommunal regi ska ha 

tillräckliga språkkunskaper för de arbetsuppgifter som ingår i tjänsten.  
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Äldre medborgare kan befinna sig i en utsatt situation. Därför är det viktigt att de känner sig 

trygga med personalen på äldreboenden och inom hemtjänsten. Idag begär ett antal 

kommuner och privata omsorgsbolag runt om i landet utdrag ur belastningsregistret som ett 

underlag vid rekrytering av personal till äldreomsorgen.  

Kommunen bör se över möjligheterna att göra detta även här i Örebro. Det skulle öka den 

upplevda tryggheten hos medborgarna som kommer i kontakt med äldreboenden och 

hemtjänst.  

 Moderaterna vill att utdrag ur polisens belastningsregister används som underlag 

vid nyrekrytering av personal till den kommunala äldreomsorgen. 

God vård innefattar även en näringsriktig och smakrik kost. För att främja god aptit är det viktigt 

att medborgarna i större utsträckning kan påverka valet av mat i kommunens 

omsorgsverksamheter. I de allra flesta fall lagas maten centralt och levereras ut till kommunens 

boenden och hemtjänst i matlådor. Det är viktigt att maten håller en hög kvalitet, men även att 

den förvaras och körs ut på ett sätt som bibehåller denna kvalitet.  
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ARBETSMARKNAD OCH NÄRINGSLIV 
Varje örebroare som kan arbeta ska ha ett arbete att gå till. Egen försörjning ger människor 

makt över sina egna liv och är den grund som välfärden vilar på. När människor arbetar och 

bidrar med en del av sin inkomst till det offentliga genom skatt kan samhället stå starkt i både 

goda och hårda tider. Egen försörjning kan innebära dels en anställning, men även 

företagsamhet och entreprenörskap. Båda delarna är lika viktiga för att bygga ett starkt 

samhälle. Företagen genererar arbetstillfällen och arbetskraften gör att företagen kan verka 

och utvecklas.  

Arbetsmarknaden är idag tudelad. Arbetsgivare har svårt att rekrytera kompetent arbetskraft 

samtidigt som det finns reducerat utbud av arbetstillfällen för personer utan specifika 

kvalifikationer. Medan arbetslösheten är relativt låg bland inrikes födda med eftergymnasial 

utbildning är den desto högre och strukturell bland personer med kort utbildning, en eller flera 

funktionsnedsättningar eller utomeuropeisk bakgrund. Det här är utmaningar som behöver tas 

på allvar.  

Målsättning för Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden:  

 Minska antalet personer och hushåll som får försörjningsstöd. 

 Ha en positiv förväntan och kravställning på att personer i behov av försörjningsstöd 

kan och vill arbeta. 

 Kvalitetssäkra vuxenutbildningen så att den är inriktad på att eleverna kommer i egen 

försörjning, antingen genom anställning eller företagsamhet. 

 Ha en positiv inställning till entreprenörskap och näringslivets roll i nämndens arbete. 

 Ha en målsättning om  full sysselsättning i Örebro kommun. 

 

En arbetsförmedling att lita på  

Kommunen ska tillhandahålla individanpassad arbetsförmedlingshjälp och erbjuda olika typer 

av stöd på vägen till ett eget jobb, till exempel arbetsplatsbesök, föreläsningar, 

samhällsinriktade studiebesök, kortare kompetenshöjande insatser och möten med personer 

som lyckats ta sig från försörjningsstöd till en egen inkomst. För att Örebro ska klara av att 

upprätthålla en god välfärd behöver kommunen sikta in sina arbetsmarknadsåtgärder på de 

som står längst bort från arbetsmarknaden. I det sammanhanget behöver kommunen även 

främja entreprenörskap och eget företagande.  
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Moderaterna har en positiv förväntan på örebroarnas vilja att försörja sig själva. Människor som 

temporärt saknar egen försörjning kan beviljas försörjningsstöd av kommunen. 

Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden ska se till att varje individ som ansöker om 

försörjningsstöd får genomgå en intervju med en specialutbildad handläggare för att kartlägga 

den sökandes kunskaper, kompetenser, arbetslivserfarenheter och anställningsbarhet innan 

försörjningsstödet beviljas. Inom fem dagar ska kommunen erbjuda kompetenshöjande 

åtgärder som till exempel studiebesök, utbildning eller coachning inför arbetsintervju. 

Åtgärderna ska vara anpassade efter personens tidigare arbetslivserfarenhet och annan 

kompetens i enlighet med det som framkommit under intervjun. 

 Moderaterna vill att varje person som ansöker om försörjningsstöd genomgår en 

intervju med en specialutbildad handläggare för att kartlägga kunskaper, kompetenser, 

arbetslivserfarenheter och anställningsbarhet.  

 Moderaterna vill att kommunen erbjuder hjälp med kompetenshöjande åtgärder som 

studiebesök, utbildning eller coachning inför arbetsintervju inom fem dagar från att en 

person ansökt om försörjningsstöd.  

Personer som beviljas och får försörjningsstöd ska aktivt söka jobb under hela den period som 

de har beviljats försörjningsstöd för, annars riskerar de att bli av med stödet.  

 Moderaterna vill att personer som får försörjningsstöd ska vara skyldiga att delta i 

arbetsfrämjande åtgärder. 

 Moderaterna vill att personer som erhåller försörjningsstöd på grund av arbetslöshet 

ska vara skyldiga att delta i arbetsfrämjande åtgärder motsvarande en heltidstjänst, 

inklusive jobbsökande. Om inte riskerar de att bli av med försörjningsstödet. 

 Moderaterna vill att föräldralediga med kompletterande försörjningsstöd ska delta i 

arbetsfrämjande aktiviteter eller utbildning.  

 Moderaterna vill avskaffa möjligheten att få kompletterande försörjningsstöd vid fall 

där barn i familjen fått sitt studiebidrag indraget på grund av olovlig frånvaro 

Ekonomiskt stöd med skattemedel ska vara en tillfällig åtgärd tills en person kommit på fötter 

och fått en försörjning genom jobb eller annat. Pengarna ska gå till att klara nödvändiga utgifter. 

För att säkerställa detta, ska kommunen införa ett system där löpande utgifter som hyra och el 

betalas via autogiro. Tillsammans med att kommunen gör oanmälda hembesök vid misstanke 

om felaktigt erhållande av försörjningsstöd.  

Örebro kommun betalar idag ett tilläggsbelopp inom försörjningsstödet till alla som har haft 

ekonomiskt bistånd i fler än sex månader. För den enskilde är summan 200 kronor respektive 

400 kronor, beroende på om det finns barn i hushållet eller inte. Denna Örebronorm vill vi 

avskaffa då tillvägagångssättet är oförenlig med arbetslinjen.  

 Moderaterna vill att utgifter som hyra och el ska betalas via autogiro.  
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 Moderaterna vill att kommunen ska göra oanmälda hembesök vid misstanke om 

felaktigt erhållande av försörjningsstöd.  

 Moderaterna vill avskaffa Örebronormen inom försörjningsstöd. 

Det ska vara en snabb och säker process för de personer som ansöker om försörjningsstöd. 

Personerna ska skyndsamt få hjälp med att söka efter ett nytt arbete. Kommunens 

handläggning spelar därför en stor roll i detta. En automatisering av hanteringen av 

ansökningarna skulle skynda på detta. Örebro kommun borde därför följa Trelleborg och deras 

Trelleborgsmodell, vilket innebär att en digital tjänst meddelar beslut om försörjningsstöd inom 

en arbetsdag. Det frigör arbetstid för handläggarna som istället kan fokusera på utåtriktad 

verksamhet som arbetsförmedling och uppsökande arbete.  

 Moderaterna vill införa automatiserad hantering av ansökningar om försörjningsstöd 

efter Trelleborgsmodellen.  

 

Ett starkt näringsliv i Örebro 

Företagen bygger Örebros välstånd och välfärd. När de växer och utvecklas skapas nya 

arbetstillfällen för örebroarna. Kommunen ska se det lokala näringslivet som en tillgång och en 

förutsättning för en stark arbetsmarknad, och utveckla sitt samarbete med det lokala 

näringslivet avseende jobbmatchning och arbetsmarknadsåtgärder. Genom en individ- och 

arbetsgivarsanpassad matchning mellan arbetssökande och företag får företagaren en 

möjlighet att påverka kompetensutbudet samtidigt som arbetslösa får nya förutsättningar för 

att komma tillbaka till arbetsmarknaden.  

Arbetsgivare som tar emot studiebesök och/eller praktikanter inom ramen för kommunens 

arbetsmarknadsåtgärder ska kunna förlita sig på att de personer som kommunen placerar hos 

dem har rätt kompetens. Det kräver att kommunens handläggare har god 

arbetsförmedlarkompetens, kan identifiera lämpliga individuella åtgärder och matcha dem 

med det lokala näringslivets arbetskraftsbehov. Genom att koppla ihop människor med vissa 

kompetenser med lämpliga praktikplatser ökar chansen för att dessa individer ska få en fast 

anställning i framtiden. 

 Moderaterna vill ordna riktad utbildning och handledd praktik i samarbete med det 

lokala näringslivet för människor som varit ifrån arbetsmarknaden en längre tid.  
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Svenskt kulturcentrum  

Örebro har tagit emot många människor på flykt. Kommunen måste göra det lättare för dem 

att så snabbt som möjligt lära sig svenska och komma i egen försörjning. Den 

etableringsersättning som staten betalar till nyanlända är tidsbegränsad. Efter två år faller 

försörjningsbördan antingen på den enskilde eller om personen inte har en egen inkomst, på 

kommunen. För att främja integration vill Moderaterna göra en särskild 

samlokaliseringssatsning i Vivalla genom att flytta samtlig kommunal och statlig 

myndighetsutövning som rör Vivalla till ett Svenskt kulturcentrum. Verksamheten ska vara 

inriktad på integrationsarbete. Centrat ska vara en fysisk och intellektuell mötesplats där 

nyanlända och andra intresserade kan komma i kontakt med det svenska samhället. Det ska 

vara enkelt för nya invånare att hitta information om Sverige och om olika utbildningar och 

arbetsmöjligheter. Förutom samordning av myndigheternas arbete i området ska centrat även 

vara en samlingsplats för ideella krafter som vill engagera sig i integrationen av nyanlända. 

 Moderaterna vill utreda ett Svenskt Kulturcentrum i Vivalla med fokus på integration, 

utbildning och arbete.  

 

Träffsäker vuxenutbildning som ger resultat   

Nyckeln till en lyckad integration är det svenska språket. Att nyanlända lär sig svenska, förstår 

hur samhället fungerar och vilka sociala koder som styr arbetslivet är något som kommunen 

behöver se till att det sker. Kommunen behöver bli bättre på att följa upp resultaten av SFI-

undervisningen med fokus på hur många som blir godkända, går vidare till annan utbildning 

eller arbete. Vuxenutbildningen i Örebro ska ge alla deltagare den utbildning och det stöd som 

det krävs för att komma i arbete och få en självklar plats i samhället. Grundläggande krav för 

utbildningen är att samtliga deltagare blir godkända på SFI-kursernas kursprov och nationella 

prov åk 9 för grundläggande kurser. Antalet deltagare som fullföljer vuxenutbildningen på 

gymnasial nivå med godkända betyg behöver och ska öka.  

Vägledningscenter är en verksamhet med målet att fånga upp medborgare som har frågor om 

yrken, studier och praktiskt hjälp att anmäla sig till utbildningar. Denna verksamhet är idag 

lokaliserad till Campus Risbergska vilket motverkar dess syfte. Målet med vägledningscenter är 

att fånga upp medborgare och dess frågor och därför bör det vara lokaliserat så tillgängligt som 

möjligt för alla medborgare.  

 Moderaterna vill kvalitetssäkra vuxenutbildningen, ha tydlig utvärdering och 

uppföljning av kunskapsresultaten.  

 Moderaterna vill ställa krav på att alla deltagare i vuxenutbildningen når godkända 

resultat på SFI-kursernas kursprov och nationella prov åk 9 för grundläggande kurser.  

 Moderaterna vill att antalet deltagare som fullföljer vuxenutbildningen på gymnasial 

nivå med godkända betyg ska öka.  
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 Moderaterna vill utreda möjligheten att flytta tillbaka vägledningscenter till centrala 

Örebro. 

Att bredda antalet utförare skulle skapa mångfald och en sund konkurrens i utformningen av 

SFI-undervisningen. Till detta ska en auktorisationsmodell med högt ställda krav på utföraren 

och en resultatbaserad ersättning  införas. I samband med detta ska även en resultatbaserad 

matchningspeng införas, som betalas ut till utförarna när en SFI-elev går vidare till annan 

utbildning eller arbete. 

 Moderaterna vill bredda antalet utförare som erbjuder SFI genom att införa en 

auktorisationsmodell. 

 Moderaterna vill införa en resultatbaserad matchningspeng för att stärka SFI-

utbildningen 

 

Samhällskunskap för invandrare - SamFI 
 

Nyanlända ska  ha de förutsättningar som behövs för att lära sig svenska, förstå hur samhället 

fungerar och vilka sociala koder som styr arbetslivet. Kunskap om språket behöver 

kompletteras med en förståelse för det nya samhälle som de lever och verkar i. 

SFI-undervisningen i Örebro kompletteras med 100 timmar integrerad undervisning i 

samhällskunskap, så kallat SamFI. Den ska ge nyanlända och andra deltagare kännedom om 

Sverige motsvarande den samhällskunskap som lärs ut i skolan. SamFI ska bland annat ge 

eleverna kunskap om Sveriges statsskick, hur samhället är uppbyggt, rättskunskap och 

arbetsmarknadens regler. Eleverna ska få en tydlig förståelse för vilka rättigheter och 

skyldigheter de har som invånare i Sverige. Undervisningen ska även innehålla kunskap om 

svensk historia och svenska traditioner samt planerade studiebesök till olika samhällsbärande 

institutioner.  

 Moderaterna vill införa Samhällskunskap för invandrare som en integrerad del av SFI-

undervisningen omfattande 100 timmar.  
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SAMHÄLLSBYGGNAD 
Målsättning för nämnderna inom programområde Samhällsbyggnad: 

 Planera stadens utveckling med fokus på tillgänglighet och framkomlighet. 

 Beakta behovet av infrastruktursatsningar utanför stadskärnan. 

 Rusta upp och laga befintliga vägar och broar. 

 Fatta beslut som balanserar individens behov med samhällets förutsättningar. 

 Inom ramen för den kommunala kompetensen och med välfärdens finansiering i 

åtanke, säkra ett långsiktigt hållbart miljö- och klimatarbete i alla verksamheter. 

 Främja ett starkt civilsamhälle genom att ge stöd till kultur- och föreningslivet utan att 

göra det beroende av bidragsfinansiering. 

 Utred möjligheten för tekniska förvaltningen att lägga om egen verksamhet till andra 

utförare. I detta ingår verksamheten på Skvadronvägen. 

 

Tryggt Örebro  

För att människor ska trivas i Örebro behöver de känna sig trygga. Fungerande belysning under 

kvällar och nätter är en betydelsefull del i detta. Förbättrad belysning kan minska brottslighet 

och öka känslan av trygghet, enligt Brottsförebyggande rådet. Det skapar en känsla av att 

området är omhändertaget och ökar synligheten för de människor som rör sig i det. Även 

olycksriskerna i trafiken minskar. Moderaterna vill därför att kommunen ska bli bättre på att 

åtgärda trasig belysning för att skapa en säkrare utomhusmiljö.  

 Moderaterna vill att trasig belysning på särskilt otrygga platser åtgärdas inom 24 timmar 

från felanmälan. 

 

På lastbilsparkeringen vid Truckstop, som ägs av kommunen, pågår grov rattfylla, nedskräpning 

och annan allvarlig brottslighet. Det har redan skett flera avåkningar och skadegörelse som har 

påverkat såväl enskilda som företagen på platsen.  

 Moderaterna vill att kommunen omgående tar sitt ansvar för att garantera säkerhet och 

trygghet i området runt Truckstop, i väntan på att eventuella avtal med andra aktörer 

kommer på plats. Moderaterna vill att kommunen genomför åtgärder för att 

parkeringen vid Truckstop ska bli trygg och säker. 
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Tillgängligt Örebro 

Örebro kommun ska vara en kommun där alla medborgare känner sig välkomna. Antalet 

invånare ökar och kommunen måste möta detta genom att tillhandahålla tomter och bostäder 

som motsvarar behovet. Befintliga detaljplaner behöver kontinuerligt anpassas utifrån rådande 

förutsättningar. Det ska finnas en bredd av olika boendealternativ. I dagsläget finns en brist på 

större tomter för exempelvis villor.  

 Moderaterna vill att kommunen tillhandahåller fler och större villatomter. 

 Moderaterna vill att kommunen löpande reviderar befintliga detaljplaner så att de 

anpassas till ett växande Örebro. 

Kommunen ska ha som målsättning att 90 procent av handläggningsärenden vid bygglov ska 

vara besvarande inom två veckor. Idag är bygglovsansökningarna för både privatpersoner och 

företag en utdragen process.  

 Moderaterna vill korta ned handläggningstiderna för bygglov till en vecka för enklare 

ärenden. 

 Moderaterna vill att 90 procent av handläggningsärenden vid bygglov ska vara 

besvarade inom två veckor.  

Örebro har ett unikt läge mitt i Sverige. Att utveckla de regionala och internationella 

kommunikationerna mellan Örebro och omvärlden skulle stärka detta. Det underlättar för 

näringslivet och öppnar upp världen för örebroarna. Moderaterna vill fortsätta utveckla 

flygplatsen och även verka för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo, med 

hållplats i Örebro, samt för en fortsatt utveckling av väginfrastrukturen.  

 Moderaterna vill fortsätta utveckla flygplatsen. 

 Moderaterna vill att kommunen och Örebroporten påbörjar arbetet med en långsiktigt 

utvecklingplan i anslutning till flygplatsen.  

 Moderaterna vill arbeta för nyetablering på och omkring flygplatsen.   

 Moderaterna vill verka för en snabb tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo, med 

hållplats i Örebro.  

 

Säkrare stadsplanering 

I detaljplaneringen av vägnätet ska kommunen ta särskild hänsyn till tillgänglighet och 

framkomlighet. Ett stort antal av Örebros invånare bor utanför stadskärnan och är boerende av 

att vägnätet fungerar i hela Örebro. Det är viktigt att utbyggd cykeltrafik inte leder till 

försämrade möjligheter att ta sig fram med bil. Det är även viktigt att utryckningsfordon och 

blåljuspersonal kan ta sig fram snabbt och enkelt.  
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 Moderaterna vill att vägnätet främjar tillgänglighet och framkomlighet för alla trafikslag, 

med särskilt fokus på utryckningsfordon. 

 Moderaterna vill rusta upp befintliga vägar och broar där behov finns, även utanför 

stadskärnan.  

Örebro har under de senaste åren genomfört en rad trafikstörande vägombyggnationer med 

tveksamt syfte. Vägarbeten är centralt för en väl fungerande infrastruktur, men får inte i för 

stor grad hindra framkomligheten. För att bibehålla en väl fungerande trafik ska kommunen 

prioritera vägarbeten efter nödvändighet och fördela dem klokt både i tid och rum.  

 Moderaterna vill att vägarbeten endast utförs när det är nödvändigt för att förbättra 

framkomligheten eller reparera skador. 

 

Tydlig miljöfokus 

Kommunens miljöarbete ska fokusera på maximal långsiktig hållbarhet till en rimlig 

socioekonomisk kostnad, och begränsa sig till verksamheter som ligger inom ramen för den 

kommunala kompetensen. Hållbarhetsarbetet får aldrig inverka menligt på kommunens 

välfärdsinsatser. Det förutsätter att kommunen lyckas kombinera teknisk och social utveckling 

för att främja ekologisk hållbarhet. 

I kommunens samtliga verksamheter ska klimat- och miljöaspekter beaktas, med särskild 

prioritet för stadsplaneringen. Vid nybyggnation ska man ta hänsyn till såväl bil- som cykel- och 

gångtrafikens förutsättningar, tillsammans med hur kollektivtrafiken i området kan förbättras. 

I den mån det är kostnadseffektivt ska byggmaterial och metoder med låg klimat- och 

miljöpåverkan användas. 

 Moderaterna vill integrera klimat- och miljöfokus i stadsplaneringen.  

 Moderaterna vill använda byggmaterial och  metoder med låg klimat- och 

miljöpåverkan.  

 Moderaterna vill samverka med grannkommuner och Region Örebro län i utvecklingen 

av infrastruktur och planeringen av ett hållbart transportsystem. 

Invånare i Örebro ska själva få välja vilket färdmedel som dem vill färdas med. Det ligger hos 

kommunen att se till att olika färdvägar är väl fungerande. Kollektivtrafiken samt cykel- och 

gångvägar ska vara säkra oavsett årstid och väder. Vägar och trottoarer ska hållas vid gott skick 

och skador ska lagas skyndsamt.  

I områden med huvudsakligen fotgängare- och cykeltrafik ska kommunen prioritera snöröjning 

och halkbekämpning av gång- och cykelvägar.  
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 Moderaterna vill underhålla cykel- och gångvägar främst i områden med hög fotgängar- 

och cykeltrafik.  

 

Kultur för hela Örebro 

Ett rikt kulturliv är viktigt för Örebro. Det skapar ett mervärde för örebroarna, attraherar fler 

besökare till kommunen och genererar intäkter till näringslivet. Kommunen ska underlätta ett 

aktivt kulturliv genom att ge tillstånd till olika typer av kulturella arrangemang runtom i staden 

och på landsbygden.  

Projektet Open Art har varit ett uppskattat inslag i stadsbilden och lockat turister från både 

Sverige och utlandet. Den nuvarande driftsformen är ohållbar. Därför vill vi att andra aktörer 

tar över Open Art från kommunen. Det skulle innebära att medborgarnas ekonomiska 

belastning lättar och att evenemanget fortsatt skulle bibehålla sin attraktionskraft.  

 Moderaterna vill låta andra aktörer ta ansvar för Open Art.  

Karslundsområdet är en stor tillgång för Örebro som inte nyttjas på ett optimalt sätt. 

Moderaterna vill se över hur området kan utvecklas för att bli tillgängligt för fler. Även 

Wadköpingområdet behöver hanteras annorlunda. Moderaterna vill flytta ansvaret för 

området från Fritidsnämnden till Kulturnämnden, eftersom vi anser att Wadköping primärt är 

en kulturhistorisk verksamhet.  

 Moderaterna vill utveckla Karlslundsomådet.   

 Moderaterna vill flytta ansvaret för Wadköping från Fritidsnämnden till Kulturnämnden. 

 

Ett starkt och inkluderande föreningsliv 

Föreningslivet är en viktig del av det civila samhället i Örebro. Engagemanget från ideella krafter 

skapar utveckling och sammanhållning på ett sätt offentliga verksamheter inte kan. För att 

gynna detta kan det i vissa fall vara befogat för kommunen att stötta enskilda föreningar eller 

aktiviteter med skattemedel. Det är viktigt att de föreningar som får ta del av medborgarnas 

skattepengar främjar en god lokal samhällsutveckling och delar grundläggande demokratiska 

värderingar.  

Kommunen ska alltid försäkra sig om att skattemedel används på ett korrekt sätt genom att 

regelbundet granska de bidragsfinansierade föreningarnas verksamhet. Skattemedel som 

betalas ut till ett riktat projekt med en viss målgrupp ska utnyttjas för det ändamålet och 

komma den målgruppen till del. Om oegentligheter upptäcks ska kommunen omedelbart 

avbryta utbetalningarna till den förening det berör. Kommunen ska även se över möjligheten 

att kunna återkräva bidrag som brukats i annat syfte än det som det utbetaldes till.  
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 Moderaterna vill säkerställa att kommunala bidrag till föreningar används på rätt sätt.  

 Moderaterna vill främja ett aktivt kultur- och föreningsliv utan att göra det beroende av 

bidragsfinansiering. 

Kommunens regelverk ska inkludera ett jämställdhets- och HBTQ-perspektiv samt ett tydligt 

barn- och ungdomsperspektiv. Kommunen ska uppmärksamma föreningar som gör särskilda 

insatser för personer med funktionsnedsättning genom en utmärkelse och en möjlighet att 

söka utökat aktivitetsbidrag.  

 Moderaterna vill att regelverket för kommunala föreningsbidrag ska ha ett 

jämställdhets- och HBTQ-perspektiv samt ett barn- och ungdomsperspektiv.  

 Moderaterna vill främja föreningar som gör särskilda insatser för personer med 

funktionsnedsättning.  

 

En aktivare fritid 

Fritidsaktiviteter är viktigt för både fysiskt och psykiskt välmående och för att finna nya 

gemenskaper. Kommunen ska värna om ett meningsfullt föreningsliv i Örebro som alla kan ta 

del av genom att erbjuda lokaler, idrottsplatser och andra lämpliga miljöer. Grunden för ett 

aktivt liv läggs i tidig ålder och därför behöver de kommunala lekplatserna vara trygga och 

tillgängliga för alla barn och ungdomar i Örebro. För att främja aktivitet hos äldre barn och 

ungdomar ska kommunen bygga idrottsytor för spontana aktiviteter och rusta upp befintliga 

idrotts- och fritidslokaler. 

 Moderaterna vill se över kommunens lekplatser, idrotts- och fritidslokaler och 

spontanidrottsytor. 

Idag är Örebros kommunala badhus i stort behov av upprustning. Moderaterna vill se över 

möjligheterna att bygga en ny bassäng med tävlingsmått, alternativt renovera de befintliga 

baden så att de håller en hög standard. Vi ser även gärna att fler bad börjar drivas som 

intraprenader. Det är en kostnadseffektiv driftsform som ger medarbetare stort inflytande över 

arbetet.  

 Moderaterna vill se över möjligheterna att bygga en ny bassäng med tävlingsmått och 

utreda förutsättningarna för de befintliga baden i samarbete med Örebroporten. 

 Moderaterna vill att fler av baden börjar drivas som intraprenader.  

Det är viktigt att skattemedel fördelas rättvist så att både flickor och pojkar får likvärdiga 

förutsättningar för sin idrottsutövning. För att se till att detta sker behöver kommunen 

inventera tillgången till idrottslokaler utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vi vill även utvärdera 

fördelningen av ekonomiskt stöd utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
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 Moderaterna vill kartlägga föreningarnas tillgång till lokaler, bland annat utifrån ett 

jämställdhetsperspektiv.  

 Moderaterna vill förenkla det kommunala systemet med föreningsbidrag och utvärdera 

det utifrån ett jämställdhetsperspektiv.  
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LANDSBYGD 
Örebro kommun lägger idag mycket pengar på utvecklingen av centrala Örebro för att öka 

stadens attraktionskraft. Men Örebro är inte bara en stad. En fjärdedel av örebroarna bor på 

landsbygden. Kommunen måste värna om alla sina invånare och se till att skattemedel fördelas 

rättvist i kommunen. De som väljer att bo utanför centrum ska ha tillgång till god 

samhällsservice, bra infrastruktur och kulturarrangemang. 

Målsättning för Landsbygdsnämnden: 

 Bevaka tillgången till kommunens välfärdsinsatser utanför tätorterna och 

uppmärksamma ansvariga nämnder när det uppstår en orimlig fördelning av 

skattemedel.  

 Bevaka behovet av ny eller upprustad infrastruktur utanför tätorterna och 

uppmärksamma ansvariga nämnder vid behov. 

 Ha ett särskilt näringslivsfokus på lantbruk och andra företag utanför tätorterna, och 

verka i samarbete med andra nämnder och kommunens näringslivsavdelning för att 

främja ett gott företagsklimat på landsbygden. 

 

Samhällstjänster och infrastruktur  

Landsbygden lockar många människor av olika skäl – närheten till naturen, möjligheten att 

bedriva lantbruk och bo på ett annat sätt än inne i staden. För att det ska vara rimligt för 

människor att bo på landsbygden krävs framför allt två saker: goda företagsvillkor och 

tillräckliga samhällstjänster. Människor som väljer att bo utanför stadskärnan behöver ha 

tillgång till såväl skolor som vård och omsorg. Det ska vara smidigt för medborgarna att driva 

företag som bensinstationer och dagligvaruhandel. Civilsamhället ska kunna räkna med 

likvärdigt stöd utanför tätorterna som inne i centrala delar av staden. Kommunen ska därför 

verka för utökade samhällstjänster, samt främja ett gott företagsklimat genom bland annat 

underhåll av det kommunala vägnätet och en utbyggnad av IT-infrastrukturen utanför 

stadskärnan.  

 Moderaterna vill verka för fler samhällsfunktioner utanför stadskärnan. 

 Moderaterna vill bygga ut trafik- och IT-infrastrukturen utanför stadskärnan. 

Kommunens vägunderhåll ska hålla en hög standard så att alla vägar är säkra och framkomliga, 

oavsett om det gäller Köpmangatan i centrala Örebro eller bron till Lindbacka bruk. Idag finns 

ett stort upprustningsbehov, i synnerhet utanför stadskärnan. Det drabbar människor som 

behöver kunna resa till och från sin bostad eller sitt arbete, samt företag som är beroende av 

varuleveranser och kundbesök.  
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Kommunen ska se över och rusta upp vägar och broar utanför stadskärnan, med särskild 

prioritering av de som är mest eftersatta. Kommunen ska dessutom fördela 

framkomlighetsinsatser som snöröjning och halkbekämpning mer jämlikt, utifrån vilka vägar 

som har högst trafikbelastning. 

 Moderaterna vill rusta upp vägar och broar utanför stadskärnan. 

 Moderaterna vill ha en rättvis fördelning av vägunderhåll i kommunen.  

Många människor som bor på landsbygden arbetar i centrala Örebro. Det ska vara smidigt för 

dem att pendla till och från jobbet dagligen, oavsett om det sker med bil eller med andra 

färdmedel. Kommunen ska se över tillgången till kollektivtrafik i olika delar av kommunen och 

samverka med Region Örebro län för att säkerställa goda kommunikationer. För de människor 

som av olika skäl är beroende av bilen ska det finnas goda möjligheter att parkera till ett rimligt 

pris, både i anslutning till kollektivtrafikens hållplatser och arbetsplatser i staden. 

 Moderaterna vill se över kollektivtrafiken tillsammans med Region Örebro län. 

 Moderaterna vill att det ska finnas goda parkeringsmöjligheter för arbetspendlare 

både utanför och i centrala Örebro. 

 

Jobb på landsbygden 

Örebros företag skapar arbetstillfällen i kommunen och säkrar finansieringen av den 

gemensamma välfärden. Många av dessa finns på landsbygden och en del har behov av 

arbetskraft med lägre kvalifikationer. Kommunen ska se till att skapa ett så gynnsamt 

företagsklimat som möjligt, både inne i centrum och utanför stadskärnan. En del i detta är att 

hjälpa mindre och medelstora företag att trygga en långsiktig arbetskraftsförsörjning. Genom 

en breddad arbetsförmedlarkompetens kan kommunen matcha arbetssökande med lämpliga 

jobb inom de gröna näringarna och andra företag på landsbygden. 

 Moderaterna vill utveckla kommunens arbetsförmedlarkompetens för att bättre 

kunna matcha arbetssökande till jobb på landsbygden.  

 Moderaterna vill samarbeta med företag på landsbygden för att ordna individ- och 

arbetsmarknadsanpassade aktiviteter för personer med försörjningsstöd. 

Kommunen är en viktig kund. Upphandlingskraven ska formuleras så att även mindre företag 

kan lämna anbud och få en chans att leverera sina varor och tjänster till kommunens bolag och 

verksamheter. Det stärker det lokala näringslivet, vilket i sin tur gör kommunen till en attraktiv 

företagarkommun.  

 Moderaterna vill att upphandlingskraven formuleras så att även mindre lokala företag 

kan lämna anbud. 
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Kultur på landsbygden 

Kulturutbudet i Örebro ska vara för alla. Större kulturarrangemang lockar besökare och 

genererar intäkter till det lokala näringslivet. Kommunen ska främja attraktiva 

kulturevenemang även på landsbygden. Det innebär en mer jämlik fördelning av skattemedel 

till kulturen så att mervärdena kommer fler örebroare till del.  

 Moderaterna vill verka för att större kulturarrangemang även sker utanför 

stadskärnan. 

 

Mer närproducerat 

Svenska livsmedel produceras med låg miljöpåverkan och under ett av världens starkaste 

djurskydd. Det svenska lantbruket är i det avseendet ett föredöme i världen, oavsett om 

produktionen bedrivs konventionellt eller ekologiskt. Moderaterna och Liberalernas 

Matstrategi för Örebro kommun är en tydlig viljeinriktning att en så stor andel av kommunens 

matinköp som möjligt ska vara närproducerad.  

Genom att upphandla närproducerade livsmedel kan kommunen främja lokala producenter 

och samtidigt värna om miljön och klimatet. Transportsträckorna blir kortare, råvarorna blir 

mer säsongsanpassade och örebroarna kommer närmare maten. Vägen från jord till bord blir 

tydligare. Att upphandla närproducerat är en utmaning, eftersom lagstiftningen inte tillåter den 

sortens kravställning. Därför behöver upphandlingen styras till leverantörer i närområdet på 

andra sätt, genom till exempel krav på korta transportsträckor och säsongsanpassade 

upphandlingar.  

Vid upphandlingen av livsmedel ska fokus ligga på låg miljöpåverkan och goda 

produktionsvillkor i enlighet med den prioriteringsordning som föreslagits i Moderaternas och 

Liberalernas Matstrategi: livsmedelssäkerhet, djurskydd, ekologisk hållbarhet, arbets- och 

produktionsvillkor, lokal miljöpåverkan och global klimatpåverkan. 

Att främja ökad gårdsförsäljning av livsmedel är ytterligare ett sätt att gynna lokala företag i 

Örebro. Det innebär att en producent säljer sina egenproducerade- eller odlade varor i förädlat 

skick direkt till konsumenten. Gårdsförsäljning minskar antalet mellanhänder och skapar en 

närhet till varorna. Kommunen ska vara positivt inställt till den här typen av försäljning. 

 Moderaterna vill att 30 procent av alla livsmedel som upphandlas av kommunen ska 

vara närproducerade år 2022. 

 Moderaterna är positivt inställa till alla typer av gårdsförsäljning. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

PN Barn och utbildning

Ram 2019 3 694 314

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 2 238

Återföring tillfällig förstärkning 2019 -25 000

Volym förskola/skola 60 000

Volym förskola/skola lokaler utrymme inv volym (5 000 tkr)

Reinv Stora Mellösa fsk utrymme inv volym (641 tkr)

Idrottshall Brunnsskolan, anpassning (utrymme inv volym 404 tkr)

Komp hyror Futurum 2020, utrymme inv volym (4000 tkr)

Hyreskostnad Korskyrkan idrottslokal - Brunnsskolan 667

Hyrestrappa Änglanda 600

Helårseffekt Modersmål 6 814

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -50 052

Friskoleersättning - överhäng löneöversyn 2019 (PO 40,55%) 3 472

Friskoleersättning, lönekompensation 2020 fördelas i april 2020 0

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 18 001

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020 0

Ram 2020 3 711 054

PN  Social välfärd

Ram 2019 3 178 889

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 -1 168

Volym LSS 23 700

Volym Socialtjänsten 6 000

Brandskydd gruppboende (bostäder) utrymme inv volym (700 tkr)

Brandskydd VoBo utrymme inv volym (2905 tkr)

Vård- och omsorgsboende utrymme inv volym (4680 tkr)

Vård- och omsorgsboende utrymme inv volym (6515 tkr)

Karlslund våbo hyrestrappa 2020-2024 1 000

Nyckelfri hemtjänst -1 850

Riktat anslag socialtjänst 4 000

Narkotikateam 10 000

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -45 340

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 (PO 40,55%) 10 566

Löneöversyn 2020 fördelas i april 2020 0

Ram 2020 3 185 797
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PN  Samhällsbyggnad

Ram 2019 673 552

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 -2 735

Volymökning Sb investeringar, inv utrymme volym (7000 tkr)

Volymökning SB exploateringsinvesteringar, inv utrymme volym (3000 tkr)

Mellringe omklädningsrum inv utrymme volym (600 tkr)

Rosta Gärde, inv utrymme volym (348 tkr)

Vivalla IP, inv utrymme volym (480 tkr)

Motionsspår, inv utrymme volym (55 tkr)

Karlslund förbättrade förutsättn ridvht, inv utrymme volym (1309 tkr)

Vandrarhem i Wadköping, inv utrymme volym (164 tkr)

Lekmiljö Wadköping, inv utrymme volym (35 tkr)

Anläggande av fritidsyta, sanering, inv utrymme volym (78 tkr)

Kultur- och frititdscenter Varberga, inv utrymme volym (840 tkr)

Open Art -2 500

Open Art extra satsning -2 000

Hyra Citypassagen 5 000

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -7 436

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 1 947

Löneöversyn 2020 0

Ram 2020 665 828

Vuxenutbildning och arbetsmarknad

Ram 2019 542 477

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 904

Försörjningsstöd engångskompensation 2019 -11 000

Försörjningsstöd engångskompensation 2020 6 000

Helårseffekt Modersmål -6 814

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -5 850

Samhällskunskap för invandrare - SamFi 4 000

Örebronormen -4 000

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 1 931

Ram 2020 527 648

Landsbygdsnämnden

Ram 2019 6 278

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 -26

Budgetförstärkning lönekomp, justering KSF-LN 7

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -43

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 12

Löneöversyn 2019 fördelas i april 2020

Ram 2019 6 228
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KS/Kommunledning

Ram 2019 39 511

Justeringar inför 2020

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -10 000

Ram 2020 29 511

Kommunstyrelsen/KSF

Ram 2019 382 929

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 -2 639

IT-satsning 2013, sista året -1 500

Tillfälliga medel från utskott för hållbar utveckling -405

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -20 000

Löneöversyn kvarvarande kompensation för 2019 2 272

Löneöversyn 2019 0

Ram 2020 360 657

KS/Kommungemensamt

Ram 2019 244 970

Justeringar inför 2020

Reducering extra försäkring -1 800

Nerikes Brandkår .- index 2 463

Tillfälliga medel från utskott för hållbar utveckling (Arena Örebro) -200

Samarbetsavtal Arena Örebro 150

Uppräkning länsmusiken 1 000

Riktad omprävning Örebrokompaniet -1 000

Örebro airport - index  prel. 2 500

Ram 2020 248 083

Stadsrevisionen

Ram 2019 4 040

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 -125

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -26

Ram 2020 3 889

Valnämnd

Ram 2019 2 600

Justeringar inför 2020

Val 2019 -2 400

Effektiv iseringsuppdrag 2020 -1

Ram 2020 199
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Kommungemensamma statsbidrag

Ram 2019 -141 400

Justeringar inför 2020

Flyktingstatsbidrag 5 000

Maxtaxa BO 5 000

Ram 2020 -131 400

KS Förfogande, utrymme för kommunstyrelsen

Ram 2019 122 436

Justeringar inför 2020

Överfört resultat nämnd 2019 3 551

Återföring tillfälliga anslag medel utskott 605

Generella kostnadsökningar löneökn, hyresindex, avt.index m.m 163 605

Utrymme effekter av nytt kostnadsutjämningssystem 37 000

Riktat omoprövningskrav ännu ej fördelade, hyror -4 000

Tillförda medel för investeringsutrymme volym, Inv.program 2020-2022 37 754

Ram 2020 360 951

Finansiering

Ram 2019 -222 815

Justeringar inför 2020

Arbetsgivaravgifter och pensioner 15 952

Kapitalkostnader 5 073

Försäljningsintäkter exploatering 5 000

Ram 2020 -196 790

Driftbudgetramar Totalt 8 771 655
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Bilaga 2 
 

Investeringsprogram 2020-2022  

Justeringar  
 
Nämnderna har ansvaret att se över gällande prioriteringar inom sitt område. 
Investeringsprogrammets utformning gör att omprioriteringar kan göras i formen av att man 
avstår investeringar. Ramjusteringar under året måste följas upp av respektive nämnd i syfte 
att avgöra de prioriteringar som behöver göras. Samma direktiv kring återhållsamhet och 
behov som anges i driftbudgeten ska även gälla investeringsprogrammet. Omprövning 
innebär att en särskild prövning av behovet ska göras och även att andra alternativ utreds 
innan en investering påbörjas. 

 

Övergripande 
• Kravet om konstutsmyckning på 1% av investerat belopp i fastigheter ska tas bort och 

övergå till att vara tillval och avgöras av respektive nämnd/styrelse.   

 

Samhällsbyggnad 
• Större gång- och cykelåtgärder, Karlslundsgatan mellan hertig Karls allé och Vasatorget, med 

en kostnad på 2,2mkr ska omprövas. 

• Större gång- och cykelåtgärder, Östra Bangatan Rudbecksgatan-V Nobel, med en kostnad på 
5mkr ska omprövas. 

• Huvudcykelstråk, Mellringeleden- Ekersgatan mellan Västerplan och Hertig Karls plan, 250m 
med en kostnad på 1,5mkr ska omprövas. 

• Huvudcykelstråk, Cityringen- Malmgatan mellan Hertig Karls Allé och Nobeltunneln, 470m 
med en kostnad på 4mkr ska omprövas. 

• Huvudcykelstråk, Hertig Karls Allé, 1000m med en kostnad på 3,5mkr ska omprövas. 

• Huvudcykelstråk, kompletterande åtgärder ska omprövas med en kostnad på 0,5mkr.  

• Från trafikled till stadsgator, Östrabangatan projektering med en kostnad på 1,5mkr ska 
omprövas. 

• Från trafikled till stadsgator, Hertig Karls allé med en kostnad på 14,5mkr ska omprövas. 

• Avbryt projekteringen av Naturum. 

 

Kommunstyrelsen 
• Byggnationen av Kulturkvarterer ska anpassas till en eventuell försäljning av fastigheten.  

• Tekniska förvaltningens lokaler ska utredas om framtida lokalisering i enlighet med 
utredningsdirektivet i driftsbudgeten. 
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