
  
”Nora ska vara en plats där drömmen om livet i småstaden och på landet är verklig året runt. En plats 

för framtiden sedan länge. Den skapas av småföretag, storbolag, föreningar och byalag, med 

innovatörer, entreprenörer, handlare och livskonstnärer. Den skapas av Norabor sedan generationer. 

Den skapas av nyinflyttade till trakten. Den skapas av alla som vill vara med och uppleva något nytt.” 
(vision antagen i Nora kommunfullmäktige) 

Majoritetsavtal för perioden 2023 - 2026 

  



”Nora kommun är en hållbar och attraktiv boendekommun 

med 13 000 invånare 2030! ” (övergripande mål i vision och mål antaget av 

kommunfullmäktige) 

1. Hållbarhet  

”Nora kommun verkar för en långsiktig hållbar ekologisk, social och ekonomisk utveckling präglad av 

ansvarsfull hushållning och varsamt bruk av naturen, samt mänskliga och materiella resurser.” (mål 
antaget i kommunfullmäktige) 

A.  

Nora kommun ska använda sina ekonomiska resurser ansvarsfullt och produktivt och 

skapar utrymme för utveckling.  

Detta vill vi prioritera: 

-Långsiktig finansplan. (finansplanen utgör ram och tidplan för majoritetsavtalets 

investeringstakt och omfattning). 

- Utreda möjligheten att avyttra kommunala tillgångar, som inte är kopplade till kommunal 

kärnverksamhet (ej allmännyttan men t.ex. industrifastigheter/kontorslokaler).  

- verksamheten ska bedrivas effektivt och i nivå med jämförbara kommuner. 

- se över ägardirektiven i bolagen i syfte att uppnå att bolagen och kommunen ser 

låneskulden som en gemensam koncernlåneskuld och tar gemensamt ansvar för både 

kommunen och bolagens behov. 

 

B. Nora kommun ska verka för en sammanhållen kommun med en utvecklad infrastruktur. 

- Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken i Nora tätort genom att stärka 

Plåthammarsbron. 
- Förbättra och utveckla gång/cykelbanor i kommunen. 

- arbeta för att stärka utbyggnaden av fiber och/eller telekommunikation/telefonmaster i de 

delar av kommunen där det saknas. 

 

C. Nora kommun ska vara en miljövänlig kommun som satsar på hållbara alternativ och 

tekniska lösningar. 

- ändra områdesbestämmelserna så att man kan montera solceller inom detaljplanelagt 

område där så är möjligt. 

-utveckla kommunens arbete med solceller, utreda om de ska monteras vid nybyggnation 

eller om det är bättre att bygga en solcellspark. 

- Meröppet på återvinningen (ev. flytta ut kompost och ris utanför staketet). 

- Verka för god täckning av laddstolpar 

- Genomföra fler insatser för att skydda viktiga pollinerande insekter. 

- utökad energirådgivning till privatpersoner 

 

 

 



 

 

2. Attraktivitet  

”Nora kommun verkar för livskraftigt näringsliv, arbetsmarknad, attraktiva boendemiljöer, goda 

kommunikationer, rikt utbud av kultur, fritids- och naturupplevelser samt växande turism året om.” 
(mål antaget i kommunfullmäktige) 

Detta vill vi prioritera: 

A. Nora kommun ska vara öppen och kommunikativ där invånarna känner tillit för 

verksamheten 
- Tydligare synliggöra och kommunicera resultat av utredningar och kommunala 

satsningar/förändringar för Noras invånare. 

- Skapa mer dialog med medborgarna i kommunens ytterområden/landsbygd, såväl 
tjänstepersoner som majoritetspolitiker. 

- Utveckla användarnyttan på kommunens hemsida 

- Öppna kommunstyrelse och nämndmöten för allmänheten. 
- Mål/riktlinjer för service mot medborgare och företag. 

- Camping och ställplatser ska ha goda öppettider och vara attraktiva, samt främja turism 

året om, och som möjliggör besök i hela kommunen (utreda ev. ställplats vid käppsta?). 

- Verka för att utveckla och bevara badplatser i kommunen,  
- Fortsätta öka tillgängligheten i “stadsrummet” för funktionsvarierade (pengar avsätts varje 

år). 

 

 

B. Nora kommun ska vara en arbetsgivare med fokus på arbetsmiljö, ledarskap, 

medarbetarskap och kompetensutveckling 
- Utveckla det kommunala ledarskapet med betoning på arbetsmiljö, gott ledarskap och 

service. 

- Kommunen ska ha jämställda löner mellan kvinnor och män. 
- kommunen ska planera sin verksamhet så att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.  

- Kompetens och ledarskapsutveckling ska stå i centrum för att klara interna rekryteringar 

- I upphandlad verksamhet ska det finnas kollektivavtal och arbetsmiljöplaner i hela 

entreprenörskedjan. 
- Göra Nora kommun till en attraktiv arbetsplats. 

- Arbeta ut en plan för hur vi kan säkra personalförsörjningen och utveckla 

rekryteringsprocessen. 

 

 

Nora kommun ska verka för att levandegöra sina unika kulturmiljöer 

- 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. 

- Arbeta vidare med vision station. 

- Fortsätta utveckla Alntorps ö, genom en medborgardialog och en utvecklingsplan. 

- Båtplatser, underhåll, utbyggnation, gästbåtplatser 

- Förlänga Strandpromenaden i båda riktningar (både mot Stensnäs och Hitorp). 



-Utreda och besluta ett långsiktigt kulturprogram som tydliggör syftet med vad som kommer att 

satsas per kulturverksamhet/utövare avseende skattemedel för drift, lokalkostnad, och övrigt 

aktivitetsstöd. Samt hur kulturbidraget eller andra kommunala insatser kan användas för att få mer 

arrangemang. Ingen justering i bidragen avses. Vi vill i nära dialog med Noras kulturliv, ta fram 

riktlinjer som ger Noras kulturliv och föreningar en ökad förutsägbarhet.  

- Fortsatt dialog i bygderådet för att utveckla hela kommunen. 

- Utveckla kommunen baserat på den nya landsbygdsstrategin och LIS planen 

 

C. Nora kommun ger en god service, gott bemötande samt har en hög tillgänglighet till 

näringslivet och en hög beredskap för etablering. 

- Stötta utbildningar som behövs för det lokala näringslivet. (praktikplatser från utbildningar) 

- Nya detaljplaner för byggnation av bostäder och industrier 

- Utred vilka mervärden Nora kommun har som kan locka företag att etablera sig 

- Rikta marknadsföringen av Nora till företag som behöver det Nora kan erbjuda. 

- Identifiera byggfärdiga tomter som kan säljas.  

- Planera för nya bostadsområden och fler villatomter. 

- Verka för att bostadsbyggande sker i hela kommunen. 

- Samverka med näringslivet för att skapa bättre beredskap vid kriser och ett starkare 

civilsamhälle. T.ex. inom livsmedelsförsörjning, el, m.m. 

 

3. Livskvalitet 

”Nora kommun verkar för god livskvalitet för alla boende och verksamma i kommunen. 

Kännetecknad av omtanke, delaktighet, god service, meningsfull fritid och möjligheter till livslångt 

lärande och sysselsättning.” (mål antaget i kommunfullmäktige) 
Detta vill vi prioritera: 

A. Nora kommun ska tillhandahålla välfärdstjänster och service av god kvalitet 

- Vi ska påbörja uppförandet av ett nytt äldreboende under mandatperioden 

- Förstärkt föräldrastöd för alla föräldrar i syfte att kunna arbeta preventivt och därmed 

reducera antalet placeringar 

- Vår omsorg ska präglas av ett förebyggande och främjande förhållningssätt inriktad på god 

och nära vård 

- Vi ska arbeta efter en process/modell som syftar till förbättrad integration, 

kompetensutveckling och i slutändan egen försörjning 

- Utarbeta metoder och åtgärder för att minska kostnaderna för försörjningsstöd relaterat till 

olika former av missbruk. 
 

B. Nora kommun, i nära samarbete med föreningar, ska verka för aktiv fritid 
- Fortsatt utveckling av våra MTB-leder och Kottaberget 

- Utreda och besluta ett långsiktigt idrottsprogram som tydliggör syftet med vad som 

kommer att satsas per idrott/utövare avseende skattemedel för drift, lokalkostnad (inkl. ev. 
kostnader för att bygga mer idrottshall/bollhall) och övrigt aktivitetsstöd. Ingen justering i 

bidragen avses. Vi vill i nära dialog med Noras idrottsföreningar, ta fram riktlinjer som ger 

Noras idrotts- och fritidsliv en ökad förutsägbarhet. 

- Fortsatt utveckling av Digerbergets friluftsanläggning i samarbete med verksamma 
föreningar 

- Verka för en modern motions- och idrottsanläggning på Norvalla 

- Fortsatt utveckling av Alntorps ö som friluftsområde med underhåll som syftar till  



utveckling och ökad tillgänglighet 

- Bibehålla och utveckla fritidsgårdens verksamhet bl.a. med verksamhet för fler åldrar 

(riktad insats till 10-12 åringar). 
- Utveckla fritidsgårdsverksamhet med inriktning på fler intressen, exempelvis 

motor/fordon/teknik. Gärna i samarbeten med föreningsliv, studieförbund och näringsliv. 

- Bidra till skapande och utvecklande av sociala mötesplatser för äldre. 
- Verka för att Teaterbiografen blir en mötesplats för många; enskilda medborgare, 

näringslivet och det samlade kultur- och föreningslivet 

 

 

C. Nora kommun fokuserar på alla barns kunskapsutveckling, trivsel och trygghet 

- Färdigställande av en ny högstadieskola med lärmiljö i toppklass 

- Slå vakt om småskalighet och bevarandet av de mindre skolorna och förskolorna i Noras 

ytterområden för att säkra landsbygdsperspektivet (Bevara Järnboås och Dalkarsberg). 

- Fortsatt ha förskola med hög kvalitet (mål 70% pedagoger och 30% barnskötare)och 

generösa öppettider som möjliggör pendlande samt skiftarbete. 

-Utreda förutsättningarna för ur och skur förskola och ”nattis”. 
- Tydlig handlingsplan för att öka antalet behöriga elever till gymnasiet 

-Verka för utökad rätt till förskola för barn vars målsmän är arbetslösa, föräldralediga (med 

annat barn) eller får försörjningsstöd. 

- Slutföra utredningen om lokaler för förskola och vid behov bygga ny förskola i Nora tätort. 

 


