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Grundform och färg

Moderaternas logotype är M-symbolen som 
består av M:et och den cirkulära bottenplattan

Symbolen används som avsändare av all 
kommunikation.  Vi skriver inte ut namnet
Moderaterna i anslutning till symbolen
utom i undantagsfall, se sidan: Avsändare

Symbolen finns i flera olika färgvarianter,
Logotypens färger skall varieras genom alla
gränsnitt och tid.

Symbolen finns även i en gif-variant som byter
färg för digitala medier när detta är möjligt 

Sträva alltid efter att använda den symbol som
har störst kontrast mot bakgrunden och i en 
färg som matchar bakgrunden.    

Logotypen är en specialritad bildfil i vektor- eller 
pixelformat. Försök aldrig återskapa logotypen 
med typsnitt från en dator eller liknande.

Logotype/symbol
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Örebromoderaternas kommunala  
handlingsprogram 2023–2026
Vi är ett parti med vår ideologiska grund i liberalkonservatismen. Det 
innebär att utgångspunkten för vår politik utgörs av värderingar som  
individens okränkbara värde och frihet, vikten av den privata ägande
rätten, ansvarstagande över ekonomi och samhällsutveckling och försik
tighet i användning av skattemedel. Utifrån detta formulerar vi en politik 
för ett bättre Örebro.
Den uppgift som vi politiker väljs till att sköta handlar i grunden om att 
tillhanda hålla välfärd i form av skola, infrastruktur, trygghet, vård och omsorg 
för örebroarna. Dessa är de grundläggande uppgifterna som kommunen måste 
prioritera, förvalta med omsorg och se till att de utförs med hög kvalité. Det 
handlar om att prioritera örebroarnas hårt intjänade pengar på bästa sätt.
För att detta ska kunna ske måste kommunen som organisation präglas av god 
ekonomisk hushållning. Örebroare ska inte bestraffas för politikens tillkorta-
kommanden genom skattehöjningar. Skattenivån i kommunen ska alltid vara 
ändamålsenlig och behovsanpassad. Det innebär att politiken endast ska ta in 
så mycket skattepengar som krävs för att tillhandahålla en god och kvalitativ 
verksamhet inom ramen för kommunens kärnuppgifter.
Transparensen mellan medborgare, politiker och kommunen som organisation 
måste förbättras. Vi ser idag hur politiken och kommunen många gånger 
kommer långt ifrån medborgarna. Dels genom en politik som är blind inför hur 
den faktiskt drabbar medborgare, dels genom en offentlig förvaltning som blir 
så pass omfattande att insyn i den omöjliggörs. Detta är ett reellt problem som 
politiken måste ta på allvar.
Det har under de senaste åren vuxit fram flera stora problem och utmaningar 
som kommunen måste möta och hantera. Otryggheten i samhället, klimat- och 
miljöutmaningarna, en stor andel elever som inte klarar av skolan, brister i 
omsorgen, infrastrukturen i en snabbt växande kommun och ett i många av-
seenden segregerat samhälle. Om det ska gå att prata om ett hållbart Örebro 
måste politiken under kommande mandatperiod möta och hantera detta.
Örebro kommun har en omfattande organisation och många stora bolag. Där-
med har vi både kraften och möjligheten att möta och hantera de utmaningar 
och problem vi ser. För att göra det krävs det en översyn över kommunens 
verksamheter och bolag för att se att de faktiskt genererar resultat.
Vi gör anspråk på att vara det parti som tar ansvar för kommunen som helhet 
men möter samhällsproblemen och utmaningarna med skarpa reformer. I detta 
kommunala handlingsprogram presenterar vi vår politik och inriktning för hur vi 
vill leda Örebro.
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Ekonomiska förutsättningar
Örebro kommuns ekonomi har i pandemins spår blivit svårare att 
förutse. Kostnaderna har ökat kraftigt under de senaste åren och prognosen 
för de kommande åren visar att kostnadsutvecklingen fortsätter att stiga. 
Coronakrisen har slagit hårt mot kommunens verksamheter och skapat 
nya ekonomiska utmaningar, samtidigt som en hel del pengar har tillskjutits 
kommunen. Trots tillskott av statsbidrag kvarstår det grundläggande problemet 
att de styrande inte tagit ansvar för kostnadsutvecklingen.
Mellan åren 2023–2026 beräknas kommunens kostnader öka med över 855 
miljoner kronor. Befolkningen växer och i synnerhet grupperna yngre och äldre 
som inte arbetar men nyttjar olika välfärdsinsatser som skola och äldreom-
sorg. För att möta de kostnadsökningar som det medför behöver kommunen 
prioritera skattemedel till kärnverksamheterna och se till att dessa drivs på ett 
effektivt sätt.
Sverige och världen befinner sig i återhämtning efter pandemin men kriget i 
Ukraina kommer få stora konsekvenser.
Tack vare tidigare års högkonjunktur, en bra återhämtning av ekonomin samt 
statsbidrag med anledning av pandemin råder det för tillfället förhållandevis 
goda ekonomiska förutsättningar. Kostnadsutvecklingen måste dock minska 
dramatiskt om Örebro kommun ska klara av att upprätthålla en god ekonomisk 
hushållning framöver. Situationen är allvarlig och kräver konkreta åtgärder för 
att stävja kostnadsutvecklingen.
Under ett antal år, även innan pandemin, har kommunens ekonomi förstärkts 
med ett positivt finansnetto, engångsintäkter i form av AFA-utbetalningar och 
tillskott av statliga bidrag. Det har räddat upp resultaten och under de senaste 
åren har överskottet blivit betydligt högre än väntat. Dock kan kommunen i 
längden inte räkna med engångsintäkter och eventuellt erhåller Örebro kom-
mun 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, samt underhåll av befintlig men kraftigt eftersatt 
infrastruktur.
Moderaterna vill sänka skatten i Örebro om förutsättningarna finns men det 
kräver också en tydlig borgerlig politik som väljer en ny riktning. Skatten 
behöver sänkas i Örebro kommun men det måste ske när välfärdens kärnverk-
samheter bedrivs på ett effektivt och kvalitetsfyllt sätt.
Det är självklart för oss moderater att Örebro kommun inte tar ut mer skatt än 
som är nödvändigt för att klara det kommunala uppdraget.
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Näringslivet – en förutsättning för Örebro  
Kommuns tillväxt
Örebro kommun mår bra av ett fungerande näringsliv. Det är viktigt att 
kommunen hjälper företag att etableras och utvecklas inom hela kommunen. 
Arbetstillfällen och skatteinkomster gör att kommunen kan fokusera bättre 
på kärnuppdraget och garantera örebroarna en trygg framtid i kommunen. 
Men det förutsätter också att näringslivet i Örebro trivs och känner att man 
kan investera och utveckla sin verksamhet i kommunen. Svenskt näringsliv 
gör årligen en ranking grundat i frågor som ställs till företagare om hur man 
upplever näringslivsklimatet i Örebro kommun. Tyvärr hamnar Örebro kommun 
på en icke så hedrande 130:e plats.
Moderaterna anser att en kommun av Örebros storlek borde vara i topp 20.
Moderaterna vill ha en servicegaranti för företagare som innebär snabb 
respons vid kontakt och att politiken aktivt samarbetar med näringslivet i så 
stor utsträckning som möjligt. Tillsammans bygger vi ett starkt näringsliv som 
bidrar till fler jobb och en stark välfärd.

Säkerhetsläget
De senaste tio åren har varit ett viktigt uppvaknande för både samhället 
och politiken. Det nya läget i vår omvärld är osäkert. Flyktingströmmar, krig 
både i vårt direkta närområde och i andra delar av världen, cyberattacker, 
Covid-19 och extremväder. Allt detta har påmint oss om att ett av politikens 
mest centrala uppdrag är att förbereda samhället inför detta. Samhället 
behöver skapa en global motståndskraft som gör att vi kan jobba trots svåra 
omständigheter i vår omvärld och att dessa gör minsta möjliga skada för 
medborgare, samhälle och infrastruktur. Mycket av detta diskuteras i termer av 
nationell politik men det nya omvärldsläget inverkar mycket på den kommunala 
politiken. Den kommunala politiken måste arbeta med dessa frågor och skapa 
en motståndskraft som gör att vi klarar av det nya omvärldsläget.
När vi diskuterar olika former av krislägen som pandemier, krig, extremväder 
eller flyktingströmmar berörs olika delar av den kommunala verksamheten. Allt 
ifrån vatten och avlopp till förskolor kan påverkas och det är därför centralt att 
kommunen har ett helhetsgrepp och att kompetensen snabbt kan komma de 
olika verksamheterna till del. Vissa delar som infrastruktur och IT-säkerhet har 
ett särskilt strategiskt värde i frågan om olika kriser men välfärdsverksamheter 
kan också drabbas direkt av kriser likt den vi såg under COVID-19 pandemin. 
Det handlar om att både skapa skyddsvallar gentemot kriser men även ha en 
förberedelse för dem.
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Pandemin har gett politiken centrala lärdomar. Vi kan i efterhand konstatera att 
samhället på nationell, regional och kommunal nivå inte var tillräckligt förberett 
på en kris likt den pandemin bar med sig. Pandemier i vårt samhälle var något 
som många trodde tillhörde historieböckerna. Vi måste se till att förbereda 
samhället på att en kris likt detta kan ske igen. Även om den dröjer femtio eller 
hundra år från nu. Det måste finnas tydliga handlingsplaner kring pandemier 
och hur de ska hanteras inom vår välfärdsverksamhet samt hur kunder och 
medborgare kan skyddas. En bättre kommunikation inom kommunen men 
också mellan region, stat och kommun måste till. Vi behöver också se till att vi 
inför nästa pandemi har tillgång till skyddsutrustning och då gärna genom att 
bygga upp centrallager i vår kommun.
Krig är något som oavsett dess former bär med sig ett omfattande humanitärt 
lidande och sorg. Kostnaden av krig är alltid den enskildes lidande. Därför 
måste det finnas ett mer långsiktigt tänkande som är både strategiskt och 
rationellt kring hur vi som kommun kan ta emot flyktingar som behöver skydd. 
Samtidigt behöver vi som kommun förbereda samhället om ett krig skulle 
drabbas oss. Då handlar det om att garantera vår IT-säkerhet och se till att ha 
en skyddad och fungerande infrastruktur i form av vägar, järnvägar, flygförbin-
delser, vatten och avlopp.
Vi har under de senaste åren mött nya hot mot vårt samhälle och vår välfärd. 
Skydd mot cyberattacker och fokus på IT-säkerhet är centralt för att kommu-
nens verksamhet ska kunna fortskrida. Nästintill all vår verksamhet är idag 
baserad på olika digitala system och om de skulle kapas eller hackas innebär 
det ett direkt hot mot hur väl kommunen kan utföra uppdrag som äldreomsorg, 
förskoleverksamhet eller klara ett fungerande avloppssystem. IT-säkerhet har 
genom detta blivit en av de viktigaste delarna av kommunens säkerhetsarbete. 
Örebro kommun måste ha en IT-säkerhet i alla sina digitala system. Det 
måste finnas en beredskap för om något av våra digitala system inte fungerar. 
Kommunens verksamhet kan inte stå still, vi måste stå rustade om vi drabbas 
av någon form av cyberattack.
Extremväder till följd av klimatförändringar ställer höga krav på oss. I Sverige 
har vi särskilt sett det genom omfattande skogsbränder på grund av torka. 
Dessa bränder bär med sig stora kostnader för våra skogsägare men är ett hot 
mot vår miljö. Vi har även sett översvämningar uppstå i vår närhet på grund av 
kraftigt regn. Det har visat sig att Sverige och även Örebro måste stå beredda 
inför väderkriser kopplade till klimatförändringar.
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En skola med rätt förutsättningar
Kunskap, kvalité och godkända betyg
Moderaterna i Örebro har höga förväntningar på att skolan ska lyckas. 
Med utgångspunkten att varje skola, rektor, lärare och elev kan lyckas vill vi 
styra utbildningsverksamheten i Örebro. Skattebetalare i Örebro ska kunna lita 
på att Örebros skolor, oavsett om skolan finns på landsbygden eller i centrala 
stan, klarar sitt uppdrag.
Skolans fokus ska vara på kunskap. Undervisningen ska utvecklas genom att 
göra mer av det vi redan vet via forskning och beprövad erfarenhet.
Vi vill ha fria och självständiga skolor som av respektive skolledning organise-
ras efter egna förutsättningar och med förväntningen att klara både kunskaps-
uppdrag och ekonomi. Verktyg ska finnas för att analysera vilken utveckling 
som behövs på varje skola för att systematiskt kunna utveckla kvalitén. Skolor 
ska följas upp efter hur de klarar trygghet, studiero och kunskapsuppdraget.
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Vi ser en fördel med att ha centrala funktioner för viss kompetens och råd-
givning men dessa ska vara precisa och kostnadseffektiva. Skolans centrala 
kvalitetsorganisation ska vara liten, relevant och effektiv så att så mycket 
pengar som möjligt fördelas ut till våra skolor. Vi menar att rektorn för verksam-
heten vet vad som behövs i den egna verksamheten och ska ges ekonomiska 
förutsättningar för det.
Vårt främsta mål med skolan är att varje elev ska lämna Örebros skolor med 
som lägst godkänt betyg i alla ämnen. Därför behöver skolan rensa i sitt 
uppdrag, slimma den icke utbildande delen av verksamheten och fokusera på 
kunskapsuppdraget.
Vi vill skapa en positiv ”plugg-kultur” i Örebros kommunala skolor vilket innebär 
att satsningar behöver göras på hög vuxennärvaro, att lära elever studieteknik, 
ha tydliga uppgifter och kontrollfunktioner. Grunden är att varje elev i Örebros 
kommunala skolor varje dag ska mötas av skickliga lärare som har höga 
förväntningar på att eleven kan lyckas.
Även förskolans barn ska mötas av skicklig personal och garanteras att de lär 
sig det de ska enligt förskolans uppdrag. 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 barn måste göras så att barnen mår bra och kan 
tillgodogöra sig undervisningen.
Alla elever ska garanteras läxhjälp i skolan. Lovskola ska erbjudas på alla 
lov för de som halkar efter. För att elevernas meritvärden ska öka behövs ett 
systematiskt kvalitetsarbete på varje skola, tydliga mål och fokus på kunskap. 
Örebros kommunala skolor behöver titta mer på, och lära av, de skolor som 
lyckas i sitt uppdrag.
Elevernas kunskaper ska speglas i rättvist satta betyg. I Örebro ska det finnas 
en tydlig koppling mellan resultat i nationella prov och elevens betyg. De 
nationella proven ska rättas externt av annan lärare än betygssättande lärare. 
Vi vill också införa gemensamma prov i Örebros kommunala skolor vilka ska 
utgöra ett underlag i arbetet med likvärdigheten.
Elever ska känna att de lyckas i skolan och därför ska varje elev klara kun-
skapskraven innan den släpps vidare till nästa steg. Detta är speciellt viktigt i 
lågstadiet där ett bonusår ska ges de barn som så behöver. Överlämningarna 
mellan låg-, mellan- och högstadieskolor ska vara strukturerade och då även 
när eleven väljer en fristående skola.
Varje barn är unikt vilket innebär att barn har olika vägar till kunskap. Att 
arbeta språkutvecklande och kunna anpassa undervisningen till varje individ 
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är nödvändigt för att alla ska nå som lägst godkänt i alla ämnen. Förskola och 
skola ska garantera tidig hjälp och stöd till barn och elever med svårigheter.
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. Varje 
skola ska ha en individuell plan för elever som är högpresterande och dessa 
elever ska ha möjlighet att läsa mer avancerade kurser.
Moderaterna vill ha en modern skola där digitala verktyg är en del av un-
dervisningen. Den utveckling av de digitala möjligheterna som vi sett under 
pandemin ska tas tillvara och vidareutvecklas. Lärarnas kompetens ska fortsatt 
utvecklas så att alla 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.
Ett gemensamt systemstöd för närvaro finns och ska användas. Det är viktigt 
att skolor har rutiner och snabbt agerar vid hög frånvaro och skolk. Vi vill 
att Örebros kommunala skolor blir bättre på att samarbeta om hur vi ska 
lösa problem med hög frånvaro och hemmasittande. Även ett gemensamt 
system för att följa kunskapsresultat behövs. Detta för att situationen på varje 
skola ska kunna analyseras på huvudmannanivå samt att rektorer enkelt kan 
göra analyser och ta beslut om åtgärder för att utveckla verksamheten och 
kunskapsresultaten.
Vi tror på tidig 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, en gång per år under 
högstadiet och gymnasiet. För att uppmuntra entreprenörskap, initiativförmåga 
och eget företagande ska konceptet Ung Företagsamhet fortsätta och utveck-
las till fler program på gymnasiet och införas i högstadiet.
Skolbiblioteken är en viktig del i elevernas kunskapsresa och ska ha resurser 
på varje skola att så vara. Vi vill ha en samordnande resurs för Örebros skolbib-
liotek. 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.
Våra skollokaler och dess gårdar ska vara fräscha och ändamålsenliga inom en 
rimlig kostnadsnivå. Att bygga eller renovera överdådigt anser vi vara oförenligt 
med det kommunala uppdraget. Örebro har en standard för hur förskolor ska 
byggas och för att uppfylla vår strävan att bygga kostnadseffektivt är det viktigt 
att vi fastställer det förslag till konceptskola som finns.
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Vi ser gärna att andra än kommunen bygger nya skolor i Örebro och vill ha ett 
gott samarbete och dialog med företag som driver fristående skolor i plane-
ringen av Örebros behov av nya förskolor och skolor.

• Moderaterna vill att kunskapsuppdraget ska genomsyra all verksamhet  
i Örebros skolor.

• Moderaternas mål är att varje elev ska klara som lägst godkända betyg.
• Moderaterna vill att systemstöd ska finnas och användas så att all 

verksamhet kan analyseras.
• Moderaterna vill ha central rättning av de Nationella proven.
• Moderaterna vill införa att betygen som sätts ska ha en koppling till elevens 

resultat i Nationella prov.
• Moderaterna vill ge varje elev studie- och yrkesvägledning tidigt och 

kontinuerligt under skolgången.
• Moderaterna vill att elever garanteras studie- och yrkesvägledning.
• Moderaterna vill att elever garanteras organiserad läxläsning i skolan.
• Moderaterna vill att elever som är i behov av lovskola garanteras det.
• Moderaterna vill att barn och elever i behov av extra stöd ska få  

det tidigt.
• Moderaterna vill att varje skola ska ha en plan för högpresterande elever.

Skickliga lärare och skolledare
Det är i mötet mellan en skicklig lärare och elev som kunskapsutveck
ling sker. Därför måste vi se till att dessa möten blir så många som möjligt. Vi 
måste också se till att undervisningen utvecklas så att fler elever klarar skolan.
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 socialpedagoger används så att lärare kan 
koncentrera sig på undervisning och att förmedla kunskap till eleverna. 
Arbetsfördelningen måste vara tydlig och lärare ska involveras i arbetet med 
vilka uppgifter som andra kan utföra.
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 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 ser gärna att 
kompetensutveckling av våra lärare sker i samarbete med Örebro Universitet 
och ger akademiska poäng.
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För att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare måste antal barn i 
förskolans grupper bli färre 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.
För att eleverna i de yngre åldrarna ska få en sammanhängande skoldag spelar 
fritidshemmen en viktig roll. Där behöver bemanningen ses över då tydliga krav 
finns på behörig personal. Vi behöver också garantera kvalitén genom att ge 
pedagogerna tid att planera verksamheten.
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.
Vi ser en stor brist på kompetens inom neuropsykiatrisk funktionsnedsättning  
(NPF), i Örebros skolor. Detta grundar sig i brister i lärarutbildningen och därför 
behövs kompetensutveckling för förskollärare, lärare och rektorer. Varje barn 
och varje /elev med NPF behöver ett individuellt bemötande och insatser för att 
klara sin skolgång. Dessutom behöver Örebros skolor fördjupa sitt samarbete 
med barn och ungdomspsykiatrin (BUP), regionens habilitering och föräldrar till 
barn med denna funktionsnedsättning.
Vi vill också att andra yrkesgrupper, som exempelvis en väl utbyggd barn- och 
elevhälsa med speciallärare, specialpedagoger och logopeder samt studie 
och yrkesverksamhet (SYV) ska finns på alla skolor för att underlätta lärarnas 
arbete. Det frigör 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 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 att-
raktiv arbetsmiljö och bra arbetsvillkor. Moderaterna vill vidareutveckla lärares 
möjligheter till karriärtjänster i alla kommunens skolor. Vår grund inställning är 
att skickliga lärare ska ha bra betalt.
Dessutom måste Örebro bli bättre på att säkra lärarresurser till skolor med 
utmaningar och låga skolresultat. Detta är ett arbete som politiken på huvud-
mannanivå ska ta ansvar för. En kartläggning över situationen måste göras och 
en plan för stimulerande insatser tas fram.
För att locka fler till läraryrket vill vi starta samarbete med Teach for Sweden. 
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Det innebär att vi får tillgång till ämneskompetenta ledare med erfarenhet från 
andra branscher som undervisar våra elever i högstadiet. Vi bidrar också till att 
dessa efter tre terminer får en lärarexamen.
Ett gott ledarskap är viktigt för att få till en fungerande skola men även för att 
vara en attraktiv arbetsgivare. Skickliga rektorer som leder skolutvecklingen, 
tillsammans med en hög kvalité i undervisningen, är centralt för varje skola. 
Samtliga rektorer i kommunen ska stöttas i sitt ledarskap och kontinuerlig 
kompetensutveckling.
I Moderaternas Örebro har rektor och lärare ett tydligt mandat att leda skol - 
arbetet.

• Moderaterna vill garantera en individuellt anpassad kompetens- 
utveckling för lärare.

• Moderaterna vill genomföra utbildning för skolans personal i 
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, NPF.

• Moderaterna vill flytta administrativt ansvar från lärare till andra 
personalkategorier så att lärare ges bättre förutsättningar att fokusera  
på undervisning.

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

• Moderaterna vill införa karriärtjänster för förskollärare i kommunens 
förskolor.

• Moderaterna vill vidareutveckla lärares möjlighet till karriärtjänster i 
kommunens skolor.

• Moderaterna vill ge rektorer kontinuerlig kompetensutveckling.
• Moderaterna vill starta samarbete med Teach for Sweden.
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Integrationen i skolan
Örebros skolor har en lång erfarenhet av elever som har ett annat  
modersmål än svenska. Trots det misslyckas skolan med en alldeles för stor 
andel av dessa elever. En framgångsfaktor är att se till att elever med olika 
bakgrund, den svenska och den nysvenska, blandas i klasserna vilket är svårt 
på flera skolor beroende på Örebros boendesegregation.
Örebro måste jobba hårt för att ge alla elever samma förutsättningar att klara 
skolans kunskapsmål.
En förskola som klarar sitt uppdrag och förbereder barn för skolan är en 
viktig del i integrationen. Det är därför av stor vikt att fler barn med utländsk 
bakgrund och annat modersmål går i förskolan och att verksamheten har 
stort fokus på det svenska språket. Detta är en viktig del i vårt svenska 
introduktionsprogram.
Att klara svensk skola som nyanländ elev är för de flesta en utmaning. Här 
måste studiehandledning tilldelas alla elever och möjligheten finnas att få 
undervisning i vissa ämnen på sitt modersmål. En förutsättning för att elever 
med annat modersmål ska klara skolan är att lärarna har ett språkutvecklande 
arbetssätt vilket dessutom gynnar alla elever. Speciellt viktigt är det att alla 
pedagoger i förskolan och skolan pratar bra svenska.
En viktig del i integrationsarbetet är att skolan skapar en förståelse hos föräld-
rarna att deras stöd och förväntningar har stor betydelse för elevens möjlighet 
att lyckas med skolarbetet. Även detta gynnar alla elever.

• Moderaterna vill intensifiera arbetet med att locka barn med utländsk 
bakgrund till förskolan.

• Moderaterna vill vidareutbilda lärare i att undervisa elever som har  
annat modersmål än svenska.

Trygghet
Varje barn och elev har rätt att känna sig trygg i kommunens verksam
heter. 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. Viktigt är att även se de kränkningar som sker i sociala 
medier och ha åtgärder mot det. Kommunen ska även jobba aktivt tillsam-
mans med Region Örebro län för att motverka olika typer av psykisk ohälsa 
hos eleverna.
Varje skola ska ha tydliga ordningsregler som är väl kända för elever och 
föräldrar, som man pratar om och kontinuerligt följer upp. Att bryta mot 
ordningsregler ska få konsekvenser!
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En del i att förhindra mobbning och trakasserier i skolan är att se till att fler 
vuxna finns där eleverna är. I korridorer, allmänna utrymmen och på skolgår-
den. 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 sig trygga i skolan.
En viktig del i trygghetsarbetet är att skolan har, och bidrar till, ett bra samar-
bete med socialtjänst, fritidsgårdar och polis för att kunna hjälpa stökiga elever 
och därmed skapa bättre förutsättningar för lärarnas kärnuppgift.
En mycket allvarlig typ av kränkning i skolan är när personal utsätter elever 
för kränkningar. När de som ska vara ett stöd för barn och elever i stället blir 
förövaren är det viktigt att det fångas upp, åtgärdas och inte förflyttas mellan 
olika skolor.
För att komma till rätta med bråk, otrygghet och obehöriga i skolans lokaler 
ska skolor, om de anser det nödvändigt, kunna sätta upp kameror i skolans 
allmänna utrymmen som en del i arbetet med att garantera trygghet på skolan.
Det är också av yttersta vikt att lärare och personal har kunskap om de 
möjligheter som dagens lagstiftning, exempelvis skollagens kapitel fem, ger 
för att upprätthålla ordning. I detta ska skolans personal känna att de i det har 
både politikens och rektorns stöd.

• 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.

• Moderaterna vill införa plikt att ingripa mot mobbning för all skolpersonal.
• Moderaterna vill att lärare och annan personal ska få stöd i och 

kompetensutveckling om vilka möjligheter skollagen ger i att upprätt hålla 
ordning och reda på skolan.

• Moderaterna vill möjliggöra för skolor att använda övervakningskameror 
som en del i trygghetsarbetet.

Valfrihet, ansvar och inflytande
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. För att detta 
ska fungera måste det finnas tydlig information till föräldrar och de ska vid 
behov få hjälp att göra ett välgrundat val. En del i informationen är att skolor 
öppet redovisar sina kunskapsresultat och trygghetsmätningar.
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Det är viktigt att det finns olika alternativ för föräldrarna när de ska välja 
barnomsorg/förskola och skola åt sina barn. Därför ska kommunen ha bra 
dialog och samarbete med fristående aktörer som redan finns i kommunen 
och de som kan tänka sig att etablera sin verksamhet här. Kommunens 
inställning ska vara att fler friskolor och friförskolor är välkomna att starta 
sin verksamhet i Örebro. Kommunens granskning av barnomsorgen ska var 
frekvent och av hög kvalité.
Vi anser att det är viktigt att skynda på processen med att möjliggöra för 
fristående skolor att vara med i det centrala antagningssystemet. På så sätt 
underlättas det aktiva skolvalet för föräldrarna.
Vi vill se en mångfald av skolor och driftsformer i Örebro. Medarbetare i den 
kommunala skolan ska känna att de har inflytande över sin arbetssituation och 
hur skolan drivs. Därför vill vi uppmuntra fler skolor att drivas som intraprena-
der. Oavsett driftsform är det av största vikt att alla skolor i Örebro håller en 
hög kvalitet.
Elever med svåra NPF diagnoser ska ges möjlighet till en bra skolgång och 
valfrihet. Vi vill starta en resursskola för dessa elever.
Även elever ska ha inflytande i skolan. Därför vill vi att våra rektorer tar ansvar 
för att det på varje skola finns ett fungerande elevråd där viktiga frågor för 
eleverna hanteras.
I skolans arbete med demokratifrågor anser vi det relevant att de politiska 
partierna kontinuerligt, men speciellt under valår, under ordnade former får 
tillträde till lokaler i högstadie- och gymnasieskolor. Att som elev få möta 
politiker och få en förståelse för att demokratin inte finns utan ett politiskt 
engagemang är en viktig del i skolans uppdrag.
För oss är det viktigt att förskola och skola är tydlig med att föräldrarna är de 
viktigaste personerna i barnens liv och att de måste ta ansvar för sina barn. Att 
uppfostra och engagera sig i barnens skolgång är viktigt samt att barn lär sig 
mer om de kommer mätta och utvilade till skolan.
För att tydliggöra vårdnadshavares och elevens egna ansvar för en fram-
gångsrik skolgång vill vi införa ett kontrakt mellan elev, föräldrar och lärare på 
Örebros grundskolor. Detta kontrakt kan ses som ett förväntanskontrakt där 
även skolans ordningsregler ingår.
Förväntanskontraktet ska klargöra vad som är elevens ansvar, vilken föräldrar-
nas roll är och hur skolan ska fungera. Det ska kunna refereras till i kontakten 
med elevernas vårdnadshavare och vara en naturlig del i utvecklingssamtalet.
Örebros gymnasieskolor ska ges förutsättningar att hålla en hög kvalité och 
kommunen ska säkra att eleverna har ett brett utbud av program. Vi ser ett  
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behov av fler valmöjligheter på gymnasieprogram för elever med högfung-
erande autism. Idag är programutbudet mycket begränsat och den stora 
bristen är praktiska program.

• Moderaterna vill införa aktivt skolval i grundskolan.
• Moderaterna vill möjliggöra för friskolor i kommunen att inkluderas i  

det centrala skolvalet.
• Moderaterna vill starta en resursskola för elever med NPF.
• Moderaterna vill att ett förväntanskontrakt upprättas mellan elever,  

lärare och föräldrar som klargör vilket ansvar respektive person har för 
elevens skolgång.

• Moderaterna vill att skolmaten som serveras ska i största möjliga mån 
innehålla lokalproducerade råvaror.

Elevhälsa
Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar sin rörelseförståelse då det 
bidrar till bättre hälsa, självförtroende, motivation, glädje och att lära 
sig saker. Den samlade forskningen påvisar att fysisk aktivitet främjar både 
psykisk hälsa och skolprestationer. I Örebro och andra städer har projekt med 
pulsträning genomförts och vi vill att alla kommunala skolor ska ha en timme 
med pulshöjande fysisk aktivitet per dag för alla elever. Aktiviteter på raster och 
rörelse-paus mitt i långa lektioner bidrar till lugn och studiemotivation.
På varje skola ska det finnas en elevhälsa som har förutsättningar att utföra sitt 
uppdrag med att jobba med elevers hälsa både förebyggande och i mer akuta 
ärenden. Elevhälsans olika funktioner är viktiga i arbetet med elever i behov av 
stöd.
Vi ser stor potential till utveckling av verksamheten i våra fritidshem och 
fritidsgårdar om dessa samarbetar med föreningslivet i Örebro både idrottsför-
eningar och andra föreningar. 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.
Skollunchen är viktig för att eleverna ska orka och vara alerta under hela 
skoldagen. Skolmaten ska vara god, anpassas så att eleverna äter och inte 
vara en symbolisk bricka i kommunens klimatpolitik. Förutom att vara närings-
riktig 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.
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Barn kommer i allt större utsträckning i kontakt med tobak, alkohol och nar-
kotika. I vissa fall kan den tidiga exponeringen leda till långtgående missbruk. 
Idag ser kommunen en ökning av användning av narkotika och barn har lättare 
att fastna i missbruk. Kommunens skolor ska tillsammans med Narkotika-
teamet utforma verksamma arbetsmetoder mot narkotika och 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, droger och dopning varje år.

• Moderaterna vill ge elever på mellan- och högstadiet en timmes 
pulshöjande aktivitet varje dag.

• Moderaterna vill att kommunens fritidshem och fritidsgårdar jobbar för  
att samarbeta med föreningslivet för att stärka aktiviteterna på fritids  
och öka sysselsättningen för barn och ungdomar utanför skoltid.

• Moderaterna vill att skolmaten som serveras ska vara god, näringsriktig 
och anpassas så att eleverna äter.

• Moderaterna vill att Örebros skolor aktivt ska jobba mot användning av 
alkohol, tobak, dopning och droger.
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En arbetsmarknad för alla
Arbetsmarknadsområdet är en central verksamhet för kommunen 
som tyvärr ofta blir nedprioriterad. Det är framför allt inom ramen för 
arbetsmarknadsåtgärder, försörjningsstöd och vuxenutbildning som vi kan 
arbeta för en bättre integration, lägre arbetslöshet och ett generellt minskat 
utanförskap. Idag ser vi stora utmaningar som till vis del är en följd av den stora 
flyktingvågen under 2015 men även hur en nationellt eftersatt integrations- och 
arbetsmarknadspolitik slår hårt mot kommunen i form av ett ökat utanförskap. 
Detta är ett område som haft en central funktion under pandemin för att möta 
en stigande arbetslöshet och kommer få en viktig roll om vi ser stora flykting-
strömmar från Ukraina med tanke på Rysslands krig mot Ukraina. Därför är 
det centralt att denna verksamhet blir effektivare, mer resultatinriktad och har 
insatser som bidrar till en bättre integration.
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Arbetsmarknadsåtgärder
Arbetsmarknadsåtgärder som utförs av kommunen sker framför allt inom 
nämndens egen verksamhet. Fokus bör flyttas till att komma ut till faktiska 
arbetsplatser både inom kommunen och näringslivet. Det är centralt att kom-
munen föregår med gott exempel och tar ansvar för detta genom att möjliggöra 
för fler platser för arbetsträning, praktik och anställning med anställningsstöd. 
Detta vill vi ställa krav på i kommunens verksamhet. Det bör också på ett indivi-
duellt plan kombineras med nödvändiga stödinsatser i form av utbildning och 
språkträning. Dessa insatser behöver följas upp på ett sådant sätt som innebär 
att politiken faktiskt kan utvärdera kvalitén i det som utförs.
En annan del av det kommunen arbetar med är feriejobb till unga, alltså 
sommarjobb för ungdomar. Här har dock forskning visat att de inte har någon 
direkt inverkan på ungdomars fortsättning in på arbetsmarknaden. Därför vill 
vi tydligare koppla detta till skolan genom att kräva godkända betyg i kärnäm-
nena för att få ett feriejobb. Om inte ska kommunen erbjuda sommarskola så 
ungdomar senare kan ta del av sommarjobb.
Moderaterna vill att tre procent av antalet tjänster i Örebro kommun ska vara 
platser för praktik, arbetsträning eller anställning med anställningsstöd.

• Moderaterna vill att tre procent av antalet tjänster i Örebro kommun  
ska vara platser för praktik, arbetsträning eller anställning med 
anställningsstöd.

• Moderaterna vill upphandla fler praktikplatser som kommunal 
arbetsmarknadsåtgärd och kombinera detta med utbildning och 
språkträning.

• Moderaterna vill ta fram arbetsformer för att kunna göra effektstudier  
av våra arbetsmarknadsåtgärder.

• Moderaterna vill att det ska krävas godkänt i skolans kärnämnen för att  
få ta del av kommunens sommarjobb för ungdomar om inte ska de  
först gå i sommarskola.

• Moderaterna vill ta fram ett arbetssökandekontrakt för de som erhåller 
försörjningsstöd för att personen ska söka ett visst antal jobb i månaden.
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Försörjningsstödet
Försörjningsstödet utgör ett av samhällets yttersta skyddsnät och många 
av de som erhåller det befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Vi ser en 
trend under den föregående mandatperioden att personer befinner sig längre 
tid inom försörjningsstöd vilket är ett tecken på att man har passiviserats i 
ett långvarigt bidragsberoende. Anledningarna är många och problembilden 
för dessa individer kan vara komplex. Här måste vi mer stringent arbeta med 
aktivitetskrav för att minska risken för passivisering, utanförskap och för att 
personer med försörjningsstöd ska öka sin anställningsbarhet. Problembilden 
för dessa individer är som sagt komplex och regionens hjälp till dem räcker inte 
till. Här skulle det vara mer effektivt om mer kan skötas inom verksamheten 
genom upphandling av företagshälsovård. Lagutrymmet för detta är oklart och 
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skulle behöva utredas. Vi ser också genom nationella utredningar att alldeles 
för mycket av våra bidragssystem betalas ut felaktigt. Här måste vi bli bättre 
på att förebygga det genom fysisk kontakt med de som söker försörjningsstöd 
men även att kostnader som hyra och el betalas på autogiro för att personer 
inte ska bygga upp skulder.
Örebro kommun har höjt försörjningsstödet över den riksnorm som bestäms 
av Socialstyrelsen. Vilket är Örebronormen och det är medel som i stället bör 
gå till att bryta utanförskap. Kombinerat med detta vill vi se till att kommunen 
inte kompenserar i försörjningsstödet när elever förlorar sitt studiebidrag på 
grund av frånvaro, eftersom det tar bort den avsedda ekonomiska effekten av 
att förlora bidraget.
Föräldraledigheten i Sverige är generös i sin utformning och skapar hinder i 
integrationsprocessen. På grund av den stora mängd ledighet som kan tas ut 
kan personer under en tid komma väldigt långt ifrån arbetsmarknaden. Det vill 
vi motverka genom att ställa krav på deltagande för föräldralediga som erhåller 
försörjningsstöd att delta i arbetsfrämjande aktiviteter.

• Moderaterna vill motverka fusk med försörjningsstödet genom att 
hushållets el- och hyresräkning ska betalas via autogiro.

• Moderaterna vill ta fram arbetsformer för att göra hembesök vid misstanke 
om felaktigt erhållande av försörjningsstöd.

• Moderaterna vill avskaffa Örebronormen och inte kompensera borttaget 
studiebidrag i form av ökat försörjningsstöd.

• Moderaterna vill att personer som erhåller försörjningsstöd ska ha ett 
aktivitetskrav motsvarande deras arbetsförmåga.

• Moderaterna vill att personer som erhåller både försörjningsstöd och 
föräldrapenning behöver delta i arbetsfrämjande insatser.

• Moderaterna vill utreda möjligheten till att upphandla olika former av 
stödinsatser som kuratorer, psykologer och annan företagsvård för  
att hjälpa personer i försörjningsstöd.
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Vuxenutbildning
Vi ser idag framgångskonceptet med Yrkesutbildningar inom vuxen
utbildningen och hur en väldigt stor del av eleverna också etablerar sig 
på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. Här måste vi garantera 
förutsättningarna för denna i form av ekonomiska resurser men även ge möjlig-
het till utökning och utveckling av hela den verksamheten. Samtidigt erbjuder 
samorganisering mellan gymnasienämnden och VUXAM möjligheter i form av 
att samordna kompetenser, lokaler och resurser mellan dessa för att hitta olika 
vägar för elever men även skapa ekonomiskt utrymme för andra satsningar. 
Svenska för invandrare (SFI) i Örebro har idag stora volymer elever och vi måste 
öka genomströmningen. Det får inte bli en evig hållplats för elever. Här behöver 
vi ställa krav på progression för att öka egenansvaret men även få in fler aktörer 
genom en auktorisationsmodell. Modellen har som mål att få in fler aktörer i form 
av utbildningsföretag som vill anordna SFI. Samtidigt är det viktigt att dessa 
företag inte utnyttjar systemet. Därför måste kommunen vara duktiga på att följa 
upp detta men även basera deras ersättning på aktörens resultat i utbildningen.

• Moderaterna vill fortsätta utveckla och utöka den specifika studieformen 
Yrkesvux men även garantera att det finns resurser för hela arbetet  
med olika yrkesutbildningar inom Komvux.

• Moderaterna vill ställa krav på individuell progression inom SFI för att  
inte skrivas ut ur utbildningen.

• Moderaterna vill införa en auktorisationsmodell för SFI-utbildningen i 
kommunen för att få in fler aktörer med en resultatbaserad 
ersättningsmodell.

• Moderaterna vill utreda möjligheten till att införa en auktorisationsmodell 
för hela den kommunala vuxenutbildningen.
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Svenskt introduktionsprogram
Vi ser idag att Örebro är en segregerad stad. Inte minst i form av skillnaden 
mellan andelen som förvärvsarbetar i olika områden. Det skapar stora utma-
ningar för hela kommunen.
Kommer man inte i arbete går utanförskapet alltför ofta i arv och skapar en hel 
ny rad av utmaningar som är resurskrävande att lösa. Här behöver vi kunna 
arbeta områdesbaserat. Samla statliga, kommunala och privata organisationer 
för att ta ett helhetsgrepp och se till att områden som Vivalla kan förändras till 
det bättre. Fokus på att få folk i arbete, höja kunskapsresultaten och minska 
kriminaliteten. Samlokalisering är centralt för att effektivisera insatser från statligt 
och kommunalt håll när det handlar om etablering och integration i samhället.
Vi vill ha en tydlig tidsplan och mätbar målsättning som grundar sig i evidens 
och beprövad erfarenhet när delmål och slutmål inom svenskt introduktions-
program ska ha åstadkommits. Detta för att garantera att programmet bär med 
sig bra resultat och om så inte är fallet kunna ompröva inriktningen. Samtidigt 
ser vi ett behov av att tydligare arbeta med språkträning inom integrationen 
för att personer ska bli anställningsbara. Alltför ofta är språket anledningen 
till att personen inte kommer i arbete. För att underlätta vägen ytterligare in 
på arbetsmarknaden behöver vi tydligare jobba med samhällskunskap inom 
integrationen även utöver SFI.

• Moderaterna vill samla kommunala, regionala, statliga aktörer för att 
samlokalisera och samordna insatser i olika områden i Örebro kommun.

• Moderaterna vill införa samhällskunskap för invandrare i SFI och ta  
fram koncept för att arbeta med det utanför den kommunala 
vuxenutbildningen.

• Moderaterna vill ta fram former och investera i språkträning för vuxna 
kopplat till att komma i arbete.

• Moderaterna vill använda evidensbaserade och mätbara metoder för  
att få folk i arbete, höja kunskapsresultaten och minska kriminaliteten.
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Det ska vara tryggt att bli gammal i Örebro

Social välfärd, äldreomsorg, socialtjänst och  
funkionsstöd
Utgångspunkten för Moderaternas välfärdspolitik är att den sociala 
välfärden ska kännetecknas av värdighet, trygghet, rättssäkerhet och 
modernitet.
Med värdighet menas att insatser som Örebro kommun tillhandahåller för sina 
medborgare i form av äldreomsorg, socialtjänst, stöd åt funktionsnedsatta med 
flera ska kännetecknas av ett gott och anpassat bemötande. Den enskilde ska 
kunna leva ett så normalt liv som möjligt i sin invanda miljö med goda förutsätt-
ningar till kontakt med anhöriga. När insatser ges inom socialtjänsten, oavsett 
om dessa ges på frivillig väg eller genom tvång gäller samma principer, de ska 
vara värdiga och baseras på beprövad kunskap och erfarenhet.
När det gäller trygghet är Moderaternas uppfattning att alla i kommunen ska 
känna sig trygga, oavsett var man befinner sig och oberoende av ålder, sexuell 
läggning eller social status.
Trygghet för äldre är att ha en känsla av att någon ser mig, bryr sig om mig och 
samtidigt veta att jag får mina behov tillgodosedda. Lika viktigt är det för den 
som lever i en relation som kännetecknas av våld eller hedersförtryck att veta 
att samhället finns till för dem och att alla vet att samhället ger det stöd som 
behövs direkt när behov uppstår. I ett tryggt Örebro vet medborgarna vart man 
ska vända sig och man vet också att man kommer att få hjälp.
I Örebro gäller svensk lag och den gäller i alla delar av vår kommun, lika 
för alla. Äldre, socialt utsatta och funktionsnedsatta har alltför ofta små 
möjligheter att kunna tillvarata sin rätt därför är det viktigt att ärenden för 
dessa personer hanteras med hög grad av rättssäkerhet och precision. Med 
rättssäkerhet menas flera saker. Bland annat är det av stor vikt att alla ska ha 
förtroende för att Örebro kommun hanterar ärenden i enlighet med gällande 
lagstiftning och att detta sker på ett objektivt sätt. Lika viktigt är det att alla ska 
ha förtroende för att en kontakt med Örebro kommun hanteras skyndsamt och 
att vid ansökan om en social förmån snabbt få ett beslut.
Avslutningsvis ska hela den sociala välfärden vara modern. Med modern 
menas att Örebro ligger i framkant med digitalisering i frågor om allt ifrån 
digitala trygghetslösningar för äldre till automatiserade biståndsbeslut. I 
begreppet modernt ligger också att Örebro kommun följer aktuell forskning om 
äldre, funktionsnedsatta samt socialt utsatta.
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Kvalité i äldreomsorgen
I Moderaternas vision för en värdig, modern och trygg äldreomsorg vill vi 
öka möjligheterna för äldre att leva och bo i hela kommunen. För att det 
ska vara möjligt krävs att vi är lyhörda för äldres behov och önskemål. Politiken 
behöver skapa förutsättningar för en levande kommun där kommuninvånarnas 
servicebehov bättre tas till vara. Dagens seniorer lever ett alltmer aktivt liv. 
Vi vill därför införa en särskild aktivitetsfond där utförare av hemtjänst och 
äldreboenden kan ansöka om medel till olika aktiviteter.
Att bo på ett vård- och omsorgsboende ska inte vara ett uppehälle. Moderaterna 
vill därför utforma vårdboenden som är moderna och med hög kvalitet där de 
äldre kan känna sig trygga och få god omvårdnad med möjlighet till rehabilite-
rande insatser. Moderaterna vill se över omsorgsfördelningen mellan kommunen 
och regionen i syfte att säkerställa att kommunen i så stor utsträckning som 
möjligt fokuserar på individens omvårdnad och rehabiliterande behov.
De som byggt upp välfärden ska på ålderns höst känna sig trygga med att när 
omsorgsinsatserna behövs så är de kvalitetssäkrade. Örebroarna förtjänar 
en trygg äldreomsorg. Anhöriga ska känna sig trygga med att deras anhöriga 
som bor på vårdboendeboende är omgärdade av engagerade medmänniskor 
och medarbetare med rätt förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Att den 
hemtjänst eller servicetjänst som utförs i hemmet är kvalitetssäkrad. Mode-
raterna vill därför inrätta ett kvalitetskontrakt mellan samtliga omsorgs- och 
serviceutförare i Örebro kommun. Kontraktet ska innebära att utföraren 
förbinder sig till att hålla en viss kvalitet i sina insatser. Om utförare bryter mot 
kvalitetskontraktet ska det kunna innebära ekonomiska konsekvenser.
Moderaterna vill se en ökad geriatrisk kompetens inom omsorgen och vill 
därför införa ett geriatriskt center på ett av kommunens befintliga vård- och 
omsorgsboenden. Målet är att det centret ska kunna serva samtliga omsorgs-
boenden med ökad geriatrisk kompetens. Centret bör uppföras i samverkan 
med Region Örebro län.

• Moderaterna vill införa en särskild aktivitetsfond för seniorer.
• Moderaterna vill verka för att utöka välfärden till hela Örebro kommun.
• Moderaterna vill göra en översyn av vård och omsorgsansvaret mellan 

kommun och region.
• Moderaterna vill inrätta ett geriatriskt center.
• Moderaterna vill införa kvalitetskontrakt inom all omsorg och 

servicetjänster.
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Trygghet i äldreomsorgen
Som ett ytterligare led att kvalitetssäkra all omsorg vill Moderaterna  
inför språktest vid nyanställning inom all omsorg. Moderaterna ser positivt 
på medarbetares språkkompetens och ser också ett behov av att säkerställa 
att omsorg kan ges på de språk som vårdtagare i framtiden kommer att 
efterfråga. Samtidigt som vi i dag ser ett behov av att säkerställa kunskaper i 
det svenska språket inom omsorgen.

• Moderaterna vill införa språktest vid nyanställning inom omsorgen.
• Moderaterna vill premiera språkkompetens inom omsorgen.

Mångfald i äldreomsorgen
Viljan och förmågan hos örebroarna att välja och välja bort utförare är en 
kraft som vi Moderater värnar och vill ta tillvara på. I all välfärdsverksamhet 
är det primära vilken kvalité som levereras, vem som utför tjänsten är sekundär. 
Vi vill se en mångfald av aktörer som är med och bidrar till den gemensamma 
välfärden.
När äldre själva får välja den hemvård som passar bäst innebär det att 
aktörer som inte håller måttet inte kommer att vara en del av välfärdsutbudet. 
Valfrihetssystemet är till för individen. För att säkerställa att välfärden drivs av 
aktörer av hög kvalitet behöver kommunen kvalitetssäkra ansökningsproces-
sen. Det ska inte längre vara möjligt för utförare att återkommande inkomma 
med ansökningar kring lagen om valfrihet (LOV) som återkommande innehåller 
stora brister.
Det ska finnas en tro på den äldres egenförmåga att välja, välja bort och 
bedöma kvalité. Genom transparens och öppenhet ska äldres vilja värnas och 
förstärkas.

• Moderaterna vill kvalitetssäkra ansökningsprocessen inom LOV.
• Moderaterna vill begränsa möjligheten för aktörer att inkomma med 

bristfälliga ansökningar.
• Moderaterna vill se en mångfald av aktörer som utför omsorg och service.
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En kvalitativ Överförmyndarverksamhet 
samt förvaltarenhet i Örebro
Överförmyndarnämnden är en viktig del av kommunens verksamhet då 
det är denna som tillförser personer som inte kan bevaka sina rättigheter, sköta 
sin ekonomi eller ta hand om sina personliga angelägenheter med förvaltare el-
ler god man. Idag ser vi ett ökande behov av fler förvaltare och gode män. För 
att möta denna utveckling krävs en ökad professionalisering av verksamheten. 
Detta innebär en modifierad utbildning, ett mentorssystem och en kompetens-
trappa kopplad till ersättningsnivån för förvaltare och god man.

• Moderaterna vill införa en kompetenstrappa kopplad till ersättnings - 
nivån för förvaltare och god man.

• Moderaterna vill modifiera och bredda ställföreträdarnas utbildning.
• Moderaterna vill inrätta ett system med mentorer för stöttning till 

ställföreträdare.
• Moderaterna vill automatisera granskning av årsräkenskaper och 

arvodesberäkning för förvaltare och god man.

Ett hållbart funktionsstöd
Örebro kommun har en historik med en högre andel av befolkningen i 
jämförelse med andra kommuner som är i behov av insatser enligt Lagen 
om stöd och service (LSS). Med den vetskapen behöver kommunen möjliggöra 
för en långsiktigare planering kopplat till insatser inom LSS. Detta för att göra 
verksamheten hållbar och kvalitativ för individen.
I Örebro kommun tar det långt över tre månader att verkställa beslut om 
grupp- eller servicebostad. För den enskilde och dess anhöriga kan det få 
stora konsekvenser. Problemet är att gruppbostäder eller servicebostäder inte 
färdigställs i den takt som behövs. Sedan 2017 har inte en enda gruppbostad 
eller servicebostad färdigställts vilket bidragit till att kommunen inte uppfyller 
lagkravet om att verkställa beslut enligt LSS till vissa funktionsnedsatta. Detta 
är oacceptabelt och ohållbart.



30  

ÖREBROMODERATERNAS  KOMMUNAL A HANDLINGSPROGRAM 2023–2026

Barn med funktionsnedsättning behöver få ökad möjlighet till lek och rörelse 
på sina villkor genom att anpassade lekplatser i kommunens parker. Vi ser 
även ett behov av att tillgänglighetsanpassa kommunens utomhusgym så att 
personer med funktionsnedsättning kan använda anläggningarna bättre.

• Moderaterna vill skapa förutsättningar för en mångfald av aktörer som 
bygger och driver grupp- och servicebostäder.

• Moderaterna vill begränsa möjligheten för aktörer att inkomma med 
bristfälliga ansökningar för att driva grupp och servicebostäder.

• Moderaterna vill möjliggöra funktionsstöd för att tillgänglighets- 
anpassa lekplatser för barn och unga.

• Moderaterna vill tillgänglighetsanpassa delar av kommunens utomhusgym 
för unga och vuxna.

Socialtjänst
De långa köerna för ungas vård är oacceptabelt lång och riskerar 
långtgående konsekvenser. Vi moderater anser att mer måste göras för att 
säkerställa att unga får den vårdutredning och den vård de behöver.
Att röra sig fritt, arbeta och studera samt välja sin partner är rättigheter som 
ska gälla alla i Sverige och Örebro oavsett kulturell bakgrund. Hedersrelaterat 
våld och förtryck är ett problem som drabbar framför allt flickor och kvinnor, 
men även pojkar och män. Mörkertalet befaras vara stort eftersom rädsla och 
social kontroll leder till att få vågar anmäla. I Örebro ska alla ha samma rätt att 
leva och forma sitt eget liv och kunna komma till sin rätt.
För Moderaterna är familj, släkt och andra nära gemenskaper viktiga för hur vi 
formas som individer, för samhällets fortlevnad och för mångas trygghet. Men vi 
kommer aldrig att acceptera att familj, släkt eller klan fattar de beslut som varje 
ung individ har rätt att fatta själv i vårt land. Jämställdheten hotas av hedersför-
tryck. Det hör inte hemma i någon kultur eller i något land, och i Örebro får det 
aldrig godtas. För att kommunen ska kunna genomföra effektiva åtgärder krävs 
en tydligare bild av hedersförtryckets omfattning. Kommunen behöver intensifiera 
sitt samarbete med polisen, sjukvården och olika hjälp- och stödorganisationer 
för att tillsammans bekämpa det hedersrelaterade våldet. Vi ser också ett ökat 
behov av information till barn om vilken hjälp som kan ges om man själv eller 
någon i ens närhet är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.
HBTQI+ personers utsatthet i skolan och på fritiden är ett viktigt problem som 
måste belysas i kommunens olika verksamheter. Därför behöver kommunens 
personal rätt kunskap för att kunna ge ett bra stöd och bemötande.
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• Moderaterna vill köpa utredningar för barn och unga vid kö efter behov.
• Moderaterna vill säkerställa att alla barn och unga får kunskap om 

hedersvåld och förtryckets kännetecken.
• Moderaterna vill säkerställa att alla barn och unga får kunskap i vart  

man vänder sig i de fall en själv eller någon i ens närhet utsatts för  
hedersvåld och förtryck.

Trygghet för örebroarna
Du ska kunna lita på att kommunen finns för dig när du behöver den. Öre-
bro kommun ska alltid vara på de laglydiga Örebroarnas sida. Vi ska underlätta 
livet för de anstränger sig och tar ansvar. Politiker och tjänstemäns uppgift är 
att serva örebroarna utifrån den framröstade politiken. Moderaternas politik i 
Örebro utgår från Örebroarna.
Trygghet och otrygghet har olika innebörd för olika personer. Det handlar om 
upplevd otrygghet och faktisk otrygghet som kan innebära utsatthet för brott. 
Vi tror att vardagstryggheten är mycket viktig.
Otryggheten dyker upp i olika skepnader och på olika platser. Förskolor och 
skolor är en av de platser där en oro bland personalen kan uppstå när känslan 
av att inte räcka till infinner sig. Hårt klimat mellan barnen och att barn med 
speciella behov inte får inte heller tillräckligt stöd vilket naturlig även drabbar alla.
Tryggheten i boendemiljöer i kommunen ska vara hög och det ska vara 
nolltolerans mot att fysiskt och psykiskt skada andra. När det saknas struktur i 
kommunala processer skapas det en otrygghet.

Grannsamverkan
För att möta otryggheten behövs verktyg. Grannsamverkan är ett fram-
gångsrikt sätt, vi ser att det är ett fungerande samarbete mellan de boende 
och polisen. Moderaterna anser dock att det är beklagligt att det ska vara 
nödvändigt för att upprätthålla en grund trygghet. Ett annat verktyg som visat 
sig verkningsfullt är en applikation till mobiltelefoner, en “trygghets-app”, 
liknande den som Trosa har, där man kan anmäla in oroligheter i exempelvis 
parker, buskage som hindrar för insyn, skadegörelse och klotter.

• Moderaterna vill ta fram och inrätta trygghetsapp.
• Moderaterna vill organisera en verksamhet som kan omhänderta 

uppgifterna som inkommer via trygghetsappen.



32  

ÖREBROMODERATERNAS  KOMMUNAL A HANDLINGSPROGRAM 2023–2026

Organiserad trygghet i Örebro kommun
Det är viktigt att veta vad som skapar otrygghet i Örebro. Vi vill därför 
utreda vad som skapar otrygghet för våra Örebroare. Vi vill inrätta en 
trygghetsavdelning som samlar medarbetare i kommunen som arbetar med 
trygghetsfrågor. Från denna trygghetsavdelning ska narkotikateamet och 
trygghetsteamet utgå.
Trygghetsteamet är ett team som är en stor mobil och stabil enhet. För 
samordningsvinster kan trygghetsteamet samarbeta med till exempel fastig-
hetsägare och rygghetsjourer. Arbetet ska ledas och planeras från den nya 
trygghetsavdelningen men utförandet behöver inte ske i egen regi. Teamet ska 
bestå av väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar som efter befogenhet 
kan delta i olika trygghetsskapande insatser tillsammans eller var för sig och i 
samverkan med andra samhällsaktörer.

• Moderaterna vill inrätta ett trygghetsteam.
• Moderaterna vill genomföra trygghetsdialoger i bostadsområden.

Ytterligare en viktig fråga för att skapa trygghet i det offentliga rummet 
är att förebygga stölder av exempelvis cyklar, lyktor, fickstölder. Trygghets-
perspektivet är en del av den fysiska planeringen. Bostadsområden, parker 
och gångvägar utformas så att risken för brott minimeras genom placering 
av belysning, översyn av buskage och andra åtgärder som bidrar till att öka 
tryggheten och minska risken för att brott begås.

• Moderaterna vill att kommunen tillhandahåller fler fasta låsplatser för  
cyklar och el- sparkcyklar.

• Moderaterna vill att kommunen ser över belysningen vid alla större 
cykelparkeringar i syfte att öka tryggheten och försvåra brott.

• Moderaterna vill verka för att ge det kommunala bostadsbolaget ÖBO 
förutsättningar att låsa portarna till sina hyreshus så att obehöriga  
inte kan ta sig in.

• Moderaterna vill att en trygghetsanalys görs vid ny samhällsplanering.
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Trygghet i utomhusmiljön
Belysning är den i särklass vanligaste frågan som 
kommer upp i samtal om trygghet. Vikten av alltifrån 
att löparspår är korrekt upplyst, gatlyktor generellt 
fungerar och specialbelysning för att öka tryggheten 
på utsatta platser i exempelvis trygga stråk ska inte 
underskattas.
Ett annat viktigt inslag för att öka tryggheten för kommunens 
invånare är kameraövervakning. Moderaterna vill se både permanenta- och 
tillfälliga kameror i utsatta områden. Moderaterna vill att kameror ska användas 
mer frekvent än idag. Det ska vara lättare att tillfälligt sätt upp kameror på 
platser med tillfällig eller säsongsbetonad oro. Detta kräver tydliga rutiner och 
arbetssätt för hur, när, var och på vilket sätt kameror får och kan användas. 
Kameror ska kunna användas både inuti och utanpå kommunala byggnader till 
exempel i skolor, för att förhindra och upptäcka skadegörelse. Moderaterna vill, 
med respekt för lagstiftningen, att kommunen tillämpar ett offensivt förhåll-
ningssätt till kamerabevakning där så kan behövas för att minska brottsligheten 
och öka uppklarande graden.
Moderaterna vill inrätta trygga stråk för transport och hemfärd på kvällar och 
nätter med särskilt fokus på helger och kväller då särskilda event arrangeras. 
De Trygga stråken ska bygga på fyra ben. Dessa är tät kameraövervakning, 
regelbunden patrullering av trygghetsteamet, särskild genomgång och åtgär-
der av färdvägen samt, informationsinsats och uppmaning till allmänheten att 
välja de trygga stråken för att bidra till varandras trygghet.

• Moderaterna vill se en övergripande genomgång av Örebros belysning  
och en plan för när ickefungerande belysning ska åtgärdas.

• Moderaterna vill ha en särskild genomgång av belysning på platser i  
utsatt läge.

• Moderaterna vill att kommunen, där behov finns, tillämpar ett offensivt 
förhållningssätt till kamerabevakning.

• Moderaterna vill inrätta flera trygga stråk
• Moderaterna vill se över belysning och tillgång till trottoarer och cykel - 

banor på landsbygden.
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En trygg stad fri från narkotika
Ryggraden i Moderaternas politik mot narkotika och de problem som 
kommer med den är ett Narkotikateam som med kraft har förutsättning att på 
ett effektivt sätt bidra till ett samhälle fritt från narkotika. Moderaterna genom-
för flera satsningar på förebyggande, hämmande, kontrollerade, straffande och 
utbildande insatser för att brett kunna möta olika problem som följer i narkoti-
kas spår. Dessa kommer att vara en tillgång i Narkotikateamets arbete.
För den som hamnat i ett narkotikamissbruk finns flera utmaningar vad 
gäller tillgänglighet till stöd för att ta sig ur missbruket. Enligt lagstiftning ska 
företrädare för socialtjänstens olika insatser i hälso- och sjukvården, om den 
enskilde så önskar, delta i upprättandet av en samordnad individuell plan (SIP). 
Detta arbete är ofta svårt att få till trots lagstiftningens krav på engagemang 
och deltagande. Moderaterna föreslår därför att Örebro kommun ska införa en 
tjänst med särskilt ansvar för SIP.

• Moderaterna vill att Narkotikateamet utgör en grundsten i en nyinrättad 
trygghetsavdelning med samlat ansvar för Örebros trygghetsfrågor.

• Moderaterna vill att kommunen ska tillhandahålla en uppsökande 
verksamhet som är bemannad är bemannad av relevant personal.

• Moderaterna vill införa en tjänst med särskilt ansvar för samordnad 
individuell plan (SIP).

Avhopparverksamhet
På nationell nivå vill Moderaterna införa 
ett avhopparprogram för gängkriminella, 
så att fler personer kan lämna kriminali
teten. På kommunal nivå vill Moderaterna att 
Örebro kommun deltar i projektet. Mode-
raterna i Örebro kommun vill också att ett 
exitprogram för barn under 15 år tas fram.
Moderaterna i Örebro kommun föreslår 
att kommunen tar fram ett förebyggande 
avhopparprogram. Utgångspunkten är att 
anhöriga ska kunna flagga för personer som 
riskerar dras med i kriminalitet. Omtanken 
att exempelvis vilja rädda undan småsyskon 
från en dålig start i livet är stark.
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Moderaterna i Örebro kommun har sagt ja till deltagande i verksamhet med 
utgångspunkt i Group Violence Intervention (GVI). Nuvarande kommun-
lednings inställning till metoden är dock alltför teoretisk, övergripande och 
passiv varför kommunen behöver konkretisera sina visioner för att det ska få 
praktisk betydelse.

• Moderaterna vill att kommunen blir en del av det nationella 
avhopparprogrammet.

• Moderaterna vill ta fram ett avhopparprogram för ungdomar.
• Moderaterna vill att metoden GVI används i praktiken för att bekämpa 

narkotika.

Trygghet för utsatta grupper
Vi ser ett framväxande problem med trygghetsarbete i vad som kan kallas 
för ett skuggsamhälle. Här finner vi hemlöshet, papperslösa, psykisk ohälsa, 
utslagna och utstötta där tiggeri och brottslig verksamhet är en del av försörj-
ningen. Det är viktigt för såväl samhället som för individen att man kommer 
till rätta denna problematik. Vi moderater vill inte underlätta för människor att 
vistas illegalt i landet.
Moderaterna i Örebro kommun vill säkerställa alla skolsköterskors och skol-
kuratorers kompetens genom en särskild utbildningsinsats. Moderaterna vill 
också att kommunen säkerställer att all personal i kommunen har tillräckliga 
kunskaper i bemötande av olika grupper av medborgare där HBTQI+ personer 
är en grupp. Det är inte politikers eller arbetsgivare sak att bestämma vad våra 
medarbetare ska tycka eller vilka preferenser örebroarna ska föredra utan ar-
betet ska inriktas på att våra medarbetare och medborgare får det bemötande 
dom har rätt till enligt den lagstiftning som finns.

• Moderaterna vill att det undersöks om det finns behov av ett utökat 
samarbete med staten i syfte att bromsa framväxten av ett skuggsamhälle.

• Moderaterna vill att för gruppen EU-medborgare som tigger för sin för - 
sörjning ska en biljett hem vara hudalternativet vid ansökan om akut-hjälp.

• Moderaterna i Örebro vill att tiggeri ska var förbjudet.
• Moderaterna vill att kommunen vid behov ser över möjligheten till och 

använder lokala tiggeriförbud.
• Moderaterna vill att arbetet med att säkerställa personalens kompetens 

inom HBTQI+- frågor ska inriktas på kunskap och fakta om lagstiftning  
och inte på identitetspolitik.



36  

ÖREBROMODERATERNAS  KOMMUNAL A HANDLINGSPROGRAM 2023–2026

Hedersrelaterat våld och förtryck
Utövande av hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) är en kränkning 
av den enskildes fri och rättigheter. I Örebro ska alla – flickor och pojkar, 
kvinnor och män – ha samma rätt att leva och forma sitt eget liv. Vi vill införa en 
kartläggning av hedersförtryckets utbredning bland elever på Örebros grund-
skolor och gymnasieskolor.
Örebro kommun har en handlingsplan för att förebygga HRV som behöver 
utvecklas. Den ger i dagsläget inte tillräckligt med stöd för att göra skillnad. 
Exempelvis ska alla på en skola veta vem som gör vad för att hjälpa en elev 
som är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck.
Skolans arbete behöver omfatta förebyggande arbete som når alla elever 
och deras föräldrar, samt åtgärder för att upptäcka och hantera utsatthet hos 
elever.
Det ska finnas tydliga och kända rutiner för hur akuta situationer ska hanteras 
till exempel om någon riskerar att bli bortgift. Föräldrastöd ska inriktas på 
upplysning om alternativa sätt att kontrollera barn och hur fungerande relatio-
ner upprättas i en västerländsk kontext.

• Moderaterna vill att kommunen ska anmäla sitt intresse att delta som 
försökskommun.

• Moderaterna vill att kommunen ska utarbeta en konkret handlingsplan för 
att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck.

• Moderaterna vill att kommunen ska ta fram underlag för bedömning av om 
all personal i skola och socialtjänst har den kompetens som krävs.

• Moderaterna vill att ett alternativ program tas fram för att motverka 
destruktiva normer i kommunen.

• Moderaterna vill att ett program tas fram i kommunen för att upplysa 
kvinnor tjejer, män, killar och hbtqi+ personer om sina rättigheter och 
möjligheter i Sverige ska tas fram.

• Moderaterna vill att föreningsstöden ska utformas och beviljas på ett sätt 
som inte bidrar till att upprätthålla strukturer av hedersproblematik.
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Våld i nära relation
När man söker hjälp ska hjälp finnas att få. Arbetet mot våld i nära relation 
behöver förstärkas och differentieras. Arbetet behöver utgå från skillnader i 
orsak för att kunna erbjuda effektiva och verksamma åtgärder.

• Moderaterna vill att det ska finnas en öppen ingång för den som utsätts för 
våld i nära relation.

• Moderaterna vill att insatser riktade mot förövarna förbättras, utvecklas 
och differentieras. Både vad gäller fysiskt- och psykisk misshandel.

• Moderaterna vill att barn ges fler och bättre verktyg att signalera vad  
de är med om genom att möjligheten att lämna uppgifter finnas där  
barn finns.

Trygga barn
Om man vill se fler lyckas, då måste samhällets krav och förväntningar 
vara lika höga på alla barn – oavsett bakgrund. Detta är en syn som 
Moderaterna i Örebro kommun håller med om. Skolor har idag ingen skyldighet 
att polisanmäla om en elev misshandlar en annan. Skolan kan dock inom 
ramen för egna ordningsregler bestämma att en polisanmälan ska göras vid 
exempelvis misshandel, vilket vi anser att så borde vara fallet.
Det kan förekomma en skepsis från personal på förskolor och skolor till att 
göra orosanmälningar. Detta är en lagstadgad skyldighet. Rutinen och kulturen 
på skolor och förskolor måste vara att detta alltid ska göras när skäl finns. En 
utgångspunkt för ett fungerade arbete med att beivra kriminalitet och annat 
socialt avvikande betande eller riskbeteende är en stark och väl rusad social-
tjänst. Örebro kommun behöver tydliggöra sina förväntningar på att föräldrar 
tar sitt föräldraansvar. Det ska inte finnas någon förälder i Örebro kommun som 
inte vet vad som förväntas i termer av föräldraansvar i en västerläsk sekularise-
rad kontext.
Barn och unga använder idag sociala medier i sitt vardagliga liv. Där har de 
sina sociala kontakter med vänner och bekanta. Det leder till en stängd värld 
som vuxna inte kan följa och styra på det sätt som skulle behövas. Mobbning, 
kränkningar och hot kan uppstå som inte alltid når fram till vuxna som kan 
hjälpa. Dessutom utsätts unga och barn för brottslig verksamhet genom 
sociala medier. Därför dags för Örebro kommun att ta steget in i framtidens 
trygghetsarbete genom att vidta särskilda åtgärder för barns trygghet på nätet.
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• Moderaterna vill att vålds- och narkotikarelaterade brott begångna av barn 
inom eller i anslutning till kommunens verksamheter ska polisanmälas.

• Moderaterna vill att kommunen säkerställer att orosanmälningar till 
socialtjänsten görs i de fall skäl finns.

• Moderaterna vill att kommunen ska formulera och slå fast vilka 
förväntningar som finns på föräldrar avseende föräldraansvar.

• Moderaterna vill att kommunen sprider informationen till vårdnadshavare.
• Moderaterna vill att kommunen tar reda på mer om barns rörelsemönster i 

sociala medier.
• Moderaterna i Örebro att kommun ska ta fram en särskild handlingsplan 

för hur barns trygghet på nätet ska säkras utan att begränsas.

Lagen om vård av unga
Om kommunen med rätt insatser lyckas nå ett enda barn eller ungdom 
på glid kan både stora pengar och mänskligt lidande hindras. I det ryms 
också möjligheten till tvångsvård för exempelvis gängkriminella.
Det är svårt att rekrytera familjehem i allmänhet och bra familjehem i synnerhet. 
Familjehemmen är en viktig del i att trygga utsatta barns uppväxtvillkor och det 
är vår mening att Örebro kommun behöver göra mer för att rekrytera rätt famil-
jehem till barn som behöver bo utanför sin ursprungsfamilj. Det är nödvändigt 
för att vi ska kunna ge alla barn som 
behöver en bra uppväxt och goda 
förutsättningar att bli fungerande 
vuxna.
Om du är 15 år eller yngre och begär 
brott ska du få vård inom social-
tjänsten. Vad den vården består i är 
mycket olika och den har inte alltid 
förutsättningar att bistå barnet till 
avhållsamhet från sitt riskbeteende. 
Vi ser det som angeläget att 
kommunen arbetar med att ta fram 
och utveckla bra redskap i arbetet 
med unga som begår brott.
Vi anser att barn och unga behöver 
positiva förebilder och ett stärkt 
nätverk. Vi anser att det behövs ett 
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mentorsprogram som insats inom socialtjänsten. Insatsen ska kunna ges som 
stödinsats inom öppenvård och vara behovsbedömd. Insatsen ska kvalitets-
säkras genom rekrytering av kompetenta personer.
Ett vanligt skäl till återfall eller återgång i destruktiva beteenden är att man 
inte lyckas bryta med tidigare umgänge och livsmiljö. För att kunna erbjuda 
individer eller hela familjer möjlighet till nystart.

• Moderaterna vill att kommunen ska bli bättre på upphandling av 
LVU-platser.

• Moderaterna vill att kommunen ska stärka sin upphandling så att 
verksamheter som upphandlas i fler fall ger den enskilde hjälp till 
stegförflyttning.

• Moderaterna vill att kommunen ska bli bättre på att bedöma enskildas 
behov, följa upp insatsernas effekter samt individanpassa vården i  
större utsträckning.

• Moderaterna vill att socialnämnderna i kommunen tar initiativ och ansöker 
om tvångsvård i fler fall.

• Moderaterna vill att kommunen ska arbete aktivt med att hitta, rekrytera 
och behålla framgångsrika familjehem.

• Moderaterna vill tillsammans med andra relevanta aktörer utforma och 
prova särskilda insatser inom ramen för vård inom socialtjänsten riktat  
mot barn som begår eller deltar i grövre brott.

• Moderaterna vill införa en stödinsats som frivilliginsats inom socialtjänsten.
• Moderaterna vill göra det möjligt för skolor att anställa värdar med 

kulturkompetens för att arbeta med föräldrar i syfte att få dem att  
tycka att skolan är viktig.

Föräldrastöd
Forskning visar att föräldrastödsprogram riktade till föräldrar med 
svårare problem i föräldraskapet eller vars barn har omfattande beteende-
problem och därmed också är i riskzonen för kriminalitet, det är en effektiv 
satsning som sparar ekonomiska resurser.
Insatsen betalar sig själv redan efter ett år genom de positiva effekter som 
stödet får på barnen.
Arbetet med dessa barn bör där det är möjligt ske i nära samarbete med 
vårdnadshavare. Vår bedömning är att arbetet kommer att kräva resurser 
och uthållighet över tid. I övrigt menar vi att insatser som syftar till att stärka 
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förskolan och skolan är de viktigaste som kan göras för att hindra barn och 
unga att dras in i kriminalitet och andra riskmiljöer.
Moderaterna vill att kommunen tar fram fler verktyg att använda i föräldrastöd, 
både med guidande och mer repressiva.
Moderaterna vill att kommunen i samarbete med andra aktörer ser över, tar 
fram, definierar och förstärker insatser riktade mot barn i åldern 8–12 år.

Fritidsgårdar
Vi vill att fritidsgårdarna ska få ett tydligare uppdrag med att bidra till 
sund kultur och uppväxtvillkor för barn och unga. Alltför ofta blir fritids-
gårdar bara en lekplats som i stället för att bryta dåliga normer får normerna 
att spridas. Fritidsgårdar ska vara en fri plats för unga att leka och ha det roligt 
på men vi anser att detta är en verksamhet som behöver styras mer åt hållet 
att uppmuntra viktiga och bra normer, för att hjälpa elever med skolan och inte 
fastna i en cirkel av dåliga vanor beteenden och normer.
Motorburen ungdom saknar idag någonstans att hålla till med sitt 
motorintresse, därför anser vi att ett motorstadium bör finnas för den 
motorintresserade.

• Moderaterna vill ge fritidsgårdarna ett tydligare fostrande uppdrag.
• Moderaterna vill att fritidsgården erbjuder aktiviteter som stärker den 

unges självständighet och trygghet inför vuxenlivet.
• Moderaterna vill att syftet med fritidsgården ska vara meningsfull fritid  

med läxläsning och fritidsintressen.
• Moderaterna vill att kommunen ska ta initiativ till en samlingspunkt för 

motorburen ungdom.

Ett föreningsstöd för trygghet
För att öka tryggheten i Örebro vill Moderaterna att kommunen ser över 
former och kriterier för att kunna rekvirera föreningsbidrag. Föreningar som tar 
emot bidrag från kommunen ska vara öppna för alla, kommunen ska ha god 
insyn i och ställa stora krav på redovisning av hur skattebetalarnas pengar 
används.

• Moderaterna vill att kommunen ska säkerställa att inga föreningsbidrag  
går till extrema eller våldsbejakande organisationer.
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Samhällsbyggnad – Stadsplanering, miljö 
och klimat, kultur, landsbygd och fritid.
Örebro kommun med sitt unika läge i Sverige attrahera både människor 
och företag att vilja flytta hit. Infrastrukturen till Örebro i form av flyg, 
järnväg, bilväg och i framtiden även sjöfart gör läget attraktivt för många. Vi har 
även andra fördelar som tillgången på rent dricksvatten och en knutpunkt för 
el-distribution vilket är viktiga delar för framtida industrier. Örebro har även ett 
varierande friluftsliv med Kilsbergen och Hjälmaren, samt ett rikt kulturliv med 
många olika kulturscener och föreningsliv.
Infrastrukturen är eftersatt vilket kommer innebära stora kostnader. Belysning, 
asfalt och brounderhåll är områden som måste prioriteras under kommande 
mandatperiod för att bromsa de ökande underhållskostnaderna. Vatten och 
avloppssystemen (VA-systemen) är också eftersatta men de är inte skattefi-
nansierade vilket gör att kostnaderna för misskötseln drabbar kunderna direkt 
och inte skattekollektivet.
Kommunen ska ta hänsyn till gestaltning i sin planering av staden men hänsyn 
ska också tas till att bygga med så låg klimatpåverkan som möjligt. Här finns 
goda exempel i vår stad och från andra kommuner att dra lärdom av.
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Stadsplanering för en blomstrande kommun
Örebro kommun har jobbat efter Örebromodellen när det gäller stads
planering och tomtindelning. Syftet har varit att alltid ha planerad mark 
för att snabbt kunna tillgodose önskemål från både näringsliv och privata 
bostäder, villatomter. Det vi har sett är att det ändå inte alltid varit så lätt att 
få mark. Kommunen är för styrande i sin markanvisning och missar på så sätt 
etableringar och bostadsbyggande som kunde ha kommit kommunen till del. 
En annan försvårande omständighet är ivern att hela tiden förtäta stadskärnan 
och försvåra framkomligheten för fordonstrafik i staden.
Ska kommunen fortsätta att växa måste vi se stadsbyggnad ur flera perspektiv. 
Vi måste våga ta till oss ny teknik och planera för framtiden med betydligt längre 
framförhållning. En del i detta är att bejaka utvecklingen av Törsjö och ge området 
förutsättningar att bli ett logistiskt nav med goda järnvägsförbindelser. På detta 
sätt kan vi både gynna näringslivet i kommunen och skapa fler arbetstillfällen för 
örebroarna. Vår planering ska kunna hålla för de kommande fem, tio och tjugo 
åren. Vi ska vara långsiktiga och bygga strukturerat för kommande generationer. 
Exempel på det är synen på elbilar och elfordon som ska ses som en resurs i 
stället för en belastning. Planerar vi för solenergi på våra arbetsplatser kan bilen 
vara det batteri som du kan ta med dig hem och använda i din bostad.
För att underlätta trafiksituationen kan kollektivtrafik i ringleder vara en del 
av lösningen samt att BRT-konceptet (Bus Rapid Transit) kan vara ett möjligt 
trafiksystem för framtidens kollektivtrafik i Örebro.
I den konstpolicy som idag används i Örebro kommun finns enprocentregeln. 
Utsmyckning av nybyggnationer är bra men den regel som säger att en procent 
av kostnaden för att bygga projektet ska gå till utsmyckning bör ändras.

• Moderaterna vill se ett större utbud på villatomter i varierade storlekar.
• Moderaterna vill utreda möjligheter för ringleder i Örebro för både  

buss och biltrafik.
• Moderaterna vill fortsätta utveckla Törsjö till ett logistiskt nav i regionen 

med bra och fungerande anslutningar till järnvägsförbindelser.
• Moderaterna vill utreda möjligheten med ringled över Ässön i Hjälmaren.
• Moderaterna vill utreda möjligheten att bebygga Ässön.
• Moderaterna vill prioritera upprustning av belysning, broar och vägar.
• Moderaterna vill utveckla infrastruktur för tåg, fordon och flyg.
• Moderaterna vill utveckla stadsnära odling och koloniträdgårdar.
• Moderaterna vill ta bort enprocentregeln för konst i kommunala byggnader.
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Ett fungerande Örebro
Infrastrukturella anläggningar så som vägar, belysning, broar och VAnät 
har under många år varit kraftigt underfinansierade då man inte tillskjutit 
medel för underhåll i samma utsträckning som man byggt nya vägar och 
anläggningar. Det kommer få stora konsekvenser på framkomligheten och 
bör planeras så att vägunderhåll kan ske samtidigt. Här behövs en modell för 
indexreglering för ökade underhållskostnader. Ett sätt kan vara att höja priset 
för exploateringar och lägga ut delar av kostnaden på en flerårsplan för att få 
långsiktighet i systemet.
Vätternvattenprojeketet är en av de största och viktigaste investeringar som 
Örebro kommun står inför. Det kommer ge Örebro en unik möjlighet med 
mycket tillgång till dricksvatten.
Dricksvatten kan på sikt bli en bristvara, vilket ger Örebro en kommande 
särställning för etablering av bland annat livsmedelsindustrier.
Underhållet av Hjälmaren är viktig för Örebroare och besöksnäringen, dess 
farleder ska därmed skötas efter den vattendom som anvisar vilken vattennivå 
Hjälmaren ska ha under året.

• Moderaterna vill prioritera underhåll av befintliga anläggningar som  
vägar, belysning, broar.

• Moderaterna vill fortsätta vara en del av att utveckla Vätternvatten - 
projektet.

• Moderaterna vill se en muddring av rännan in till Örebro.
• Moderaterna vill verka för indexreglering av kostnader för vägnätet.
• Moderaterna vill ta fram plan för underhåll av vägnätet.
• Moderaterna vill ta fram plan för underhåll av VA-nätet.

Ett växande Örebro
För att underlätta för de som vill flytta till kommunen måste vi ha en  
generösare hållning till byggnation på landsbygden. Allt fler örebroare vill 
bo lantligt men ändå nära staden. När det gäller förtätning bör vi vara försik-
tiga, särskilt i stadskärnan och i våra redan täta bostadsområden. Framkomlig-
heten måste beaktas likaså tillgången till parkering då elbilen i närtid kommer 
att kunna vara ett effektivt sätt att lagra solenergi i för att sedan kunna använda 
i bostaden på kvällen. Det krävs att man kan parkera boendenära. Vid byggna-
tion av flerbostadshus bör vi även beakta möjligheten till boendenära parkering 
för att kunna ta tillvarata den möjligheten som elbilen har, och vi bör justera 
parkeringsnormen för framtida byggnation.
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Miljöfrågorna har en självklar del i arbetet med att skapa en kommun för 
framtiden. Vi måste våga vara visionära och fatta de beslut som på bästa sätt 
gynnar vår kommun.
Miljö- och tillsynsfrågorna är lagstyrda och kan i vissa fall tolkas på olika sätt. 
Vi vill att lagar och regler ska följas och där det finns tolkningsutrymme ska 
olika alternativ övervägas.

• Moderaterna vill förenkla bygglovshanteringen.
• Moderaterna vill se över parkeringsnormen.
• Moderaterna vill förkorta handläggningstiderna.
• Moderaterna vill se över regelverket för alkoholtillstånd.

Kultur och fritid för ett levande Örebro
Kultur och fritid är en viktig del i örebroarnas vardag och det bidrar till en 
attraktiv stad. Örebro har flera områden som kan utvecklas och göras mer 
tillgängliga för allmänheten. Wadköping och Karlslund är två pärlor i Örebro 
men vi har fler områden som går att utveckla.
Örebro är en sjönära stad där möjlighet finnas att utvidga båtlivet i form av båt-
platser från Hamnbron ända ner till Wadköping. Det skulle skapa liv och rörelse 
efter Svartån samt ge möjligheter för en privat aktör att driva anläggningen.
Örebro har ett starkt föreningsliv med många engagerade i ett brett spektrum 
av aktiviteter. Föreningslivet bör klara sig utan kommunala bidrag i så stor 
utsträckning som möjligt. Fokus för bidrag bör ligga på barn och unga. Det vi 
ser som en brist idag är tillgången på planer, simbassänger, hallar och isyta. 
Här ser vi en möjlighet att omfördela medel från en försäljning av fastigheter till 
byggnation och satsning på ungas idrottande.
Open art har länge skapat ett intresse och vi ser gärna att det utvecklas. Vi tror 
på den fria konsten och vill därmed inte blanda in styrning och finansiering från 
kommunen.

• Moderaterna vill sälja vissa fastigheter för att finansiera barn och ungas 
idrottande.

• Moderaterna vill utveckla nya fritidsområden kring Örebro.
• Moderaterna vill möjliggöra för en båthamn i innerstaden.
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En kommun som tar ansvar för klimat och miljö
Klimat och miljöfrågorna är en av de viktigaste politiska frågorna.  
Frågorna är centrala för att garantera planetens fortlevnad. Örebro ska visa på 
goda exempel på hur kommuner kan ta ansvar för klimatet utan att försämra 
människors levnadsstandard. Detta sker bland annat genom att vara visionära, 
ansvarsfulla och bejakande till den teknikutveckling vi ser.
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 kostnads-
effektivt ska byggmaterial och metoder med låg klimat och miljöpåverkan 
användas.

• Moderaterna vill förenkla för företag som vill ompröva sina miljötillstånd  
för att minska klimatpåverkan.

• Moderaterna vill planera för kraftigare elnät i samarbete med nätägaren.
• Moderaterna vill utreda om framtida byggnation på jordbruksmark.
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En frodande landsbygd
Alltför ofta framställs förhållandet mellan stad och landsbygd som 
motsatser när det snarare handlar om att berika varandra. En växande 
stad ska inte ske på bekostnad av landsbygden. Det kan handla om saker som 
nedprioritering av infrastruktursatsningar på landsbygden, sämre underhåll 
och lägre kvalité på välfärdsservicen. Politiken ska möjliggöra för fler att leva 
på landsbygden genom att till exempel tillhandahålla villatomter av varierande 
storlek, genomföra infrastruktursatsningar och bejaka företagsamheten. 
Kommunen kan här se över upphandlingsrutinerna så att kommunen handlar 
mer lokalproducerade livsmedel.
Kommunen behöver se över pendlingsmöjligheter i form av cykelbanor och 
liknande för att främja pendling mellan närliggande orter och inte bara till 
Örebro stad. Dessutom ska kommunen hjälpa till där det finns möjlighet att öka 
tryggheten i form av grannsamverkan.
Kommunen behöver se över VA-nätet så att fler får tillgång till det.

• Moderaterna vill utreda möjligheten till att bygga fler gång- och cykelväg 
på landsbygden.

• Moderaterna vill verka för utbyggnad av VA-nätet till områden där det  
inte finns.

• Moderaterna vill att kommunen upphandlar mer närodlade produkter  
inom livsmedel och ser över möjligheten till att upphandla livsmedels-
produkter som kommer från vilt.

• Kommunen ska bistå och underlätta grannsamverkan på landsbygden  
där det är möjligt.

Kommunala bolag
De kommunala bolagen ska vara samhällsnyttiga och verka i Örebro 
kommun för örebroarnas bästa. De ska genom sin verksamhet bidra till en 
väl planlagd infrastruktur, en attraktiv stads- och landsbygdsmiljö samt välfär-
dens 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.





Grundform och färg

Moderaternas logotype är M-symbolen som 
består av M:et och den cirkulära bottenplattan

Symbolen används som avsändare av all 
kommunikation.  Vi skriver inte ut namnet
Moderaterna i anslutning till symbolen
utom i undantagsfall, se sidan: Avsändare

Symbolen finns i flera olika färgvarianter,
Logotypens färger skall varieras genom alla
gränsnitt och tid.

Symbolen finns även i en gif-variant som byter
färg för digitala medier när detta är möjligt 

Sträva alltid efter att använda den symbol som
har störst kontrast mot bakgrunden och i en 
färg som matchar bakgrunden.    

Logotypen är en specialritad bildfil i vektor- eller 
pixelformat. Försök aldrig återskapa logotypen 
med typsnitt från en dator eller liknande.

Logotype/symbol

Moderaterna i Örebro
Järntorgsgatan 3 70361 Örebro

019-611 41 84 orebro@moderaterna.se
moderaterna.se/orebro


