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Kommunpolitiska beslut påverkar människors liv varje dag. 
Vår politik är till för alla. Det betyder inte att vi eftersträvar att alla ska
tycka som vi, men det är ett löfte om att alltid företräda
allmänintresset framför särintresset.
Våra värderingar, som kommer ur vår människosyn är vägledande för
våra val i politiken. Vi har ett stort förtroende och respekt för
människors kunskap och egen förmåga samt för deras vilja att ta
ansvar.

Nora står inför en rad utmaningar. Lösningen är en politik som bygger
på att ompröva, prioritera och förnya. Vi vågar ifrågasätta gamla
föreställningar. Ett avgörande och nödvändigt förhållningssätt för att
kunna erbjuda den kvalitet som ska prägla den service och de
välfärdstjänster som Noras medborgare har rätt till idag och i morgon.
Ekonomiskt ansvar är en förutsättning för välfärd. Nora har för stora
lån och en ekonomi som behöver stärkas. Vi vill framtidssäkra Noras
ekonomi.
Nora har stora möjligheter att attrahera nya medborgare och företag.
Det tycker vi är bra eftersom en anpassad och förutsägbar tillväxt
gynnar utvecklingen av de offentliga välfärdstjänsterna och vår
framtida infrastruktur.

Vår politik
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Hur vill vi påverka människors vardag genom våra politiska beslut?
Villkoren i det politiska vardagsarbetet är givna. Demokratiska beslut
tas i nämnder, styrelser och utskott som sammantaget representerar
allt som ska prioriteras och göras i vårt Nora.
I det arbetet måste vår idé om vilket samhälle vi vill vara utgöra både
karta och kompass. 
Vi tycker därför att det är viktigt att kommunens antagna vision: ”Vi
vill vara en hållbar och attraktiv boendekommun med 13 000 invånare
2030” ges följande vägledande och viktiga skrivning på vägen…

Vårt Nora

Att vara i Nora är att vara nära. Människor. Platser. Förnimmelser.

Idyller och ett myller av måleriska detaljer.

En plats där drömmen om livet i småstaden och på landet är verklig året runt.

Stadslivet och landsbygden, fritiden och friheten. Fridfulla gårdsbutiker, skogstokiga

cykelterränger och kulturella vandringar.

Att leva i Nora är att vara i alla tider. Då, nu och i morgon. Här fanns järnet och skogen.
Nu skapas ny historia, med modern teknik och utvecklade kommunikationer. Den
skapas i samverkan av småföretag, storbolag, föreningar, och byalag, med
innovatörer, entreprenörer, handlare och livskonstnärer. Den skapas av nyinflyttade till
trakten. Den skapas av alla som vill vara med och uppleva något nytt.

Nora har beskrivits som besökarens barndomsstad. En plats som ligger i tiden.

Alltid. På riktigt.

På följande sidor redovisar vi strategiska målformuleringar för
kommunens verksamheter. Dessa skrivs under respektive
verksamhetsrubrik.  
Under rubriken ”Det här vill Moderaterna i Nora:” formulerar vi både
utgångspunkt och konkreta förslag på den politik som Moderaterna i
Nora har valt att se som den politik som framgångsrikt åstadkommer
att staden närmar sig sin vision!
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Alla elevers kunskapsutveckling, trivsel och trygghet ska vara i fokus.
Vi satsar på lärmiljöer av hög klass och prioriterar tidiga insatser.

Skola och näringsliv har ett gemensamt ansvar att utveckla
samverkan i syfte att skapa förebild och framtidstro.

Bildning

Förskolan lägger grunden för barns möjligheter att lyckas i
grundskolan.
En bra skolgång är viktig för att alla elever ska kunna göra sin
kunskapsresa. Vi har dock betydligt mindre undervisningstid i skolan
jämfört med andra länder.
 Resultaten i svenska skolor har sjunkit under 20 år. Nora utgör inget
undantag.
Alldeles för många elever lämnar Karlsängsskolans årskurs 9 utan
behörighet till gymnasiet.
Vi har inte den ordning lärare och elever behöver i vår skola. I
klassrummet ska det vara läraren som bestämmer. Lärarens auktoritet
behöver stärkas.
Vår skola ska innehålla daglig fysisk aktivitet. En investering i
folkhälsa och elevernas ökade förutsättningar för inlärning.

Det här vill Moderaterna:

Förskolan ska omfattas av mätbara kunskapsmål
Utökad rätt till förskola för barn vars föräldrar är arbetslösa eller får försörjningsstöd
Utökad rätt till förskola för barn till nyanlända
Obligatorisk språkförskola för barn som inte har svenska som modersmål
Utöka undervisningstiden i skolan (matematik och svenska)
Stärk lärares och rektorers möjligheter att ingripa i stökiga och bråkiga situationer i
skolan 
Tydliggör stöd till elever som har svårt med sin kunskapsinhämtning och för
särbegåvade elever
Tydlig handlingsplan för att öka antalet behöriga elever till gymnasiet
Färdigställande av en ny högstadieskola med lärmiljö i toppklass.
Vi vill slå vakt om småskalighet och bevarandet av de mindre skolorna och
förskolorna i Noras ytterområden för att säkra landsbygdsperspektivet

5



Vi ska bevara och utveckla vår kulturmiljö för ökad attraktionskraft
gentemot medborgaren och besökaren. Vårt kulturarv ska
synliggöras.
Vi ska ha en kulturskola med ett innehåll som når flera.
Vi ska i nära samarbete med våra föreningar uppmuntra till motion
och kontinuerlig rörelse genom välskötta idrottsanläggningar och
naturområden för friluftsliv.

Kultur och fritid

En välskött kulturmiljö är betydelsefull för mångas trygghet och
identitet. Ett levande kulturliv är en viktig grundsten för att vårt
samhälle ska kunna präglas av öppenhet och skaparkraft.
 Vår värdefulla bebyggelse är identifierad. Dess underhåll är tyvärr på
många håll eftersatt.
Grundskolans pedagoger har uppdraget att stärka de estetiska
uttrycksformerna. Det arbetet bidrar till att långsiktigt befästa och
främja kulturlivets utveckling i Nora.

Det här vill Moderaterna (Kultur):

Utred hur den samlade organisationen för vår veteranjärnväg och kulturreservatet
Pershyttan kan bidra till ett mer effektivt underhållsarbete 
Öka tillgängligheten för veteranjärnvägens fasta och rullande museum samt
kulturreservatet i Pershyttan (marknadsföring och nödvändiga förbättringar i olika
skylt- och info.system)
Utred hur kötiden kan kortas för deltagande i kulturskolan
Teaterbiografen ska bli en naturlig och funktionell mötesplats för alla; enskilda
medborgare, näringslivet och det samlade kultur- och föreningslivet

6



Kultur och fritid

Primärt handlar det om att använda våra gemensamma skattepengar
till att erbjuda våra flickor och pojkar så goda möjligheter som möjligt
att hitta sin idrott och på så sätt kunna ägna sig åt meningsfulla
fritidsaktiviteter. Att våra unga kommer i kontinuerlig rörelse som
dessutom skapar goda långsiktiga vanor ser vi som grunden för vårt
folkhälsoarbete.
Den organiserade idrotten är även viktig då den bidrar till att barns
lika värde stärks. Idrottens spelregler ger dessutom våra unga goda
möjligheter att utveckla egenskaper som respekt och ansvar. 
 Vi vill fortsatt, trots vår kommuns storlek, ge unika förutsättningar
med bland annat; ishall, sporthall, simhall, gym, golfbana, tennis- och
padelanläggning, fotbollsplaner, och arena för friidrott. Ett brett utbud
av fritidsmöjligheter bidrar aktivt till besöksnäringen och är en viktig
faktor när det gäller livskvalitet och val av bostadsort.
För oss är det självklart att möta idrottens behov där utövarna finns
och samtidigt blir fler. Vi vill tillhöra de kommuner i länet som ligger i
topp när det gäller utbudet av idrotts- och motionsanläggningar för
barn, ungdomar och vuxna. Stadens föreningar ska uppleva en
förutsägbarhet beträffande kommunens subvention av dess
verksamhet.

Det här vill Moderaterna (Fritid):

Utred och besluta ett långsiktigt idrottsprogram som tydliggör syftet med vad som
kommer att satsas per idrott/utövare avseende skattemedel till drift, lokalkostnad
och övrigt aktivitetsstöd
Färdigställande av en modern friidrottsanläggning på Norvalla 
Fortsatt utveckling av våra MTB-leder och Kottaberget
Digerberget ska utvecklas ytterligare i samverkan med de föreningar som verkar på
plats
Alntorps fritidsanläggning ska prioriteras för underhåll och utveckling 
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Noras ekonomi

Kommunen och dess bolag ska ha en god och hållbar ekonomisk
hushållning. Begreppet ”god ekonomisk hushållning” har både ett
finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.

God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland
annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den
service för det som en tidigare generation förbrukat.
Ur det perspektivet har Nora för stora lån. De investeringsbeslut som
vi har framför oss omfattar behovet av lån som överstiger den totala
volym som vi får låna. Vår skuldsättning blockerar med andra ord
utrymmet för kommande och nödvändiga investeringar i vår
kärnverksamhet.
God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv avser
kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett
kostnadseffektivt, hållbart och ändamålsenligt sätt. Nora har höga
kostnader för sin verksamhet jämfört med andra likvärdiga
kommuner och därmed svårigheter att nå ett tillfredställande
driftresultat.
Vi anser att Nora har goda möjligheter att nå en ekonomi i balans och
att över tid reducera sin höga låneskuld och förbättra sin ekonomi för
drift – ett måste för att säkerställa en god framtidsekonomi för alla
Norabor.

Det här vill Moderaterna:

Vi vill avyttra gemensamma tillgångar som ej är kopplade till vårt kommunala uppdrag
Ökad proaktivitet i framtagandet av detaljplaner som medför att vi varsamt förädlar
gemensamma tillgångar till nya och inspirerande boendemiljöer (OBS se även näringsliv)
Fortsatt reducering av våra verksamhetskostnader
Försäljningsintäkt och mandatperiodens resultat ska ovillkorligen nyttjas som 

      medel för amortering av kommunkoncernens låneskuld i syfte att ge 
      framtida utrymme för nödvändiga investeringar i vår kärnverksamhet
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Vi använder våra ekonomiska resurser ansvarsfullt och skapar
utrymme för utvecklingsreformer samt säkerställer nödvändiga
nyinvesteringar.



Nora kommun ska leverera välfärdstjänster och service av hög
kvalitet. Den vård och omsorg de representerar ska upplevas med en
hög nöjdhetsgrad.

Vård & social omsorg

Vår omsorg ska präglas av ett förebyggande och främjande
förhållningssätt inriktad på god och nära vård.
Att få vara delaktig i de beslut som fattas kring mig som enskild
individ och därmed kunna påverka mitt eget liv är viktigt.
Den enskilde individens behov och önskemål är det viktigaste
uppdraget inom äldreomsorgen, funktionshinderområdet och
hemsjukvården.
Socialtjänsten ska bidra till att förebygga, förhindra och bryta
utanförskap. Det handlar om att ge stöd men också om att ställa krav
för att var och en utifrån individuell förmåga ska ta ansvar för sitt eget
liv och sin egen försörjning.
Nora har höga kostnader för försörjningsstöd och placeringar.

Det här vill Moderaterna:

Påbörja uppförandet av ett nytt äldreboende under mandatperioden
Utarbeta vår egen modell som syftar till förbättrad integration,?
kompetensförsörjning och i slutändan egen försörjning
Utarbeta metoder och åtgärder för att minska kostnader för försörjningsstöd?
relaterat till narkotikaberoende
Införa en kvalitetsgaranti där plats på särskilt boende ordnas tre månader efter?
beslut
Förstärkt föräldrastöd för alla föräldrar i syfte att kunna arbeta preventivt/reducera?
antalet placeringar
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Nora kommun har fokus på arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap
och kompetensutveckling.
Nora kommuns medarbetare bidrar med kontinuitet, kompetens och
ett stort servicefokus och kännetecknas av en hög tillgänglighet för
invånare, brukare och näringsliv

Service & tillgänglighet 

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs i arbetet med att erbjuda
god service till våra medborgare och våra företagare.
Ett kompetent ledarskap låter den enskilde medarbetaren växa och
tillvaratar medarbetarens kreativitet och hela förmåga.

Det här vill Moderaterna:

Utveckla det kommunala ledarskapet med betoning på bemötande och service
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Nora kommun ska vara öppen och kommunikativ och invånarna ska
ha en hög kunskap om dess verksamheter

Dialog & demokrati 

Det du känner till och förstår blir enklare att påverka.
Kommunen har goda möjligheter att stärka sitt förtroende och
reducera missförstånd genom en ökad satsning på
informationsgivning och dialog. Satsningarna baseras på
tydliggörande av vad respektive verksamhetsområde åstadkommer i
form av nyheter, utvecklad sökfunktion med användarnytta/frågor och
svar samt att kommunen är mer proaktiv i uppsökande dialog.

Det här vill Moderaterna:

Utveckla användarnyttan på kommunens hemsida
Förbättra ”En väg in” för en ökad tillgänglighet för fler behov och målgrupper
Öka antalet möten med medborgarna i kommunens ytterområden
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Kommunen ska bidra till attraktiva boendemiljöer, inspirerande och
levande turistattraktioner samt en utvecklad infrastruktur. Vi ska vara
en kommun för företagande och boende året runt i ständig utveckling

Boende & näringsliv 

Vi vill att bostadsmarknaden ska fungera i livets olika faser och för
olika grupper. Det ska vara enkelt att hitta en bostad i Nora – oavsett
om man vill köpa eller hyra. Tillsammans med näringslivet utvecklar vi
vår bostadsmarknad för att fler ska flytta till Nora. Våra gemensamma
tillgångar kan och ska förädlas till spännande och inspirerande
boendemiljöer. Vi når framgång om vi tänker konceptuellt med
”drömmen om min barndoms trähusstad” som ledstjärna när vi
utvecklar våra framtida stadsnära boenden.
Vi måste även ge plats till ”nya årsringar” i vår planering av nya
bostadsområden. Nyutvecklad hållbarhet och ny gestaltning hör
också hemma i Nora.

Vi ska växa varsamt. Upplevelsen måste fortsatt vara att vi bor i en
liten kommun med alla dess fördelar. Nora är en liten kommun med
ambitionen att utvecklas men ska vi klara av det ska tillväxten vara
förutsägbar och vara cirka 300-400 nya invånare per år.

Det här vill Moderaterna (Boende):
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Boende & näringsliv 
Noras unika kulturmiljö och aktivitetstradition bidrar till fler besökare.
Besökare som får möjlighet att uppleva Nora och skapa
framtidsplaner för framtida inflyttning. Ökad sysselsättning inom
besöksnäringen innebär dessutom att fler företag kan ha verksamhet i
Nora under hela året, vilket gynnar hela samhällets utveckling.
Infrastruktur och kommunikationer: Vårt geografiska läge ställer höga
krav på möjligheten till effektiv pendling och transport från och till
Nora. Vi måste utveckla våra transportnät om vi ska lyckas med vår
plan för tillväxt. Det är företagen som ger förutsättningarna för att vi
ska kunna finansiera vår välfärd och det är politikens uppgift att bidra
till ett framgångsrikt näringsliv i Nora.
Utan företagarens förmåga att skapa värde och betala löner och
skatter blir det inga pengar till den välfärd vi vill behålla och förbättra.
Våra företagare har rätt att ställa krav på en kundfokusering och
handläggning men också på tillgänglighet, öppenhet och enkelhet i
mötet med kommunanställda och politiker.
Vi behöver stärka relationerna till Noras näringsliv. För att nå våra
tillväxtmål ska vi ha mod att tillvarata goda idéer och låta dom bli
innovativa möjligheter.

Det här vill Moderaterna (Näringsliv):
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Attrahera arkitekter och byggföretag genom markanvisning för bostäder och
industrietablering
Våra turistsatsningar finner du huvudsakligen under ”Kultur” och ”Fritid”
Vi ska fortsätta utveckla vår landsbygd i samverkan med de boende

Fortsatt utveckling av ”En väg in” vid etablering av företag med bland annat
handläggningsgaranti för bygglov
Inom befintligt regelverk prioritera lokala företag vid upphandling
Proaktivitet i framtagandet av detaljplaner som möjliggör markanvisning för
industrietablering
Vi vill utveckla våra kollektiva kommunikationer genom fortsatt aktiv påverkan av
regionens planering
Öka kontakten med respektive näringslivsbransch för att bättre kunna fånga
företagsspecifika behov och önskemål



Nora ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på
hållbara alternativ och nya tekniska lösningar

Miljö, trygghet och
teknik

Det är viktigt att vi arbetar med smarta lösningar för att minska vår
egen inverkan på klimatet. Förmågan att anpassa och ställa om i
nyttjandet av den förnybara energin är avgörande.
Vi måste göra det enkelt för våra invånare att kunna göra
klimatsmarta val.
Valet av mat är viktigt både ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv.
Vi vill skapa ett ännu tryggare Nora. Som småstad har vi
förutsättningarna för att nå framgång!

Det här vill Moderaterna:

Förbättra energieffektiviteten i kommunens fastighetsbestånd
Endast fossiloberoende kommunala bilar
Utökad energirådgivning till privatpersoner
Ökad andel närproducerad mat i den offentliga måltiden
Förbättrad belysning i offentliga miljöer
Mer frekventa lägesanalyser med polisen för prioritering av gemensamma åtgärder
Fortsatt satsning på samverkan skolan, fritidsgårdarna och våra
fältassistenter/socialkontoret
Antal laddstationer för fordon ska öka
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