
Sund ekonomi 
Norapartiet arbetar för att 
Nora ska få en sund 
ekonomi. Med ett sunt 
ekonomiskt tänkande kan  
nya satsningar på  barn och 
ungdomar ske och övrig 
kommunal service 
förbättras, utan att skatten 
behöver höjas. 
 
Ett hållbart samhälle 
Norapartiet arbetar för ett 
hållbart samhälle genom   
att verka för att dagens 
behov  tillgodoses på ett 
sådant sätt att kommande 
generationers livskvalitet 
inte äventyras. Därför vill vi 
bl. a. se en ökad använd-
ning av närproducerade 
produkter och tjänster. 
 
Miljöfrågorna har inte tagits 
på allvar i Nora. 
Norapartiet arbetar för att 
kommunen ska sätta upp 
miljömål för alla sina 
verksamheter. 
 
Framgångsfaktorer 
En viktig faktor för Noras 
utveckling är ett gott 
företagsklimat. Norapartiet 
arbetar för en utveckling   
av det lokala näringslivet   
så att det blir attraktivt att 
arbeta, driva företag och  
bo i Nora. 

                
ALLVARLIGT  TALAT  1

Kommunens dåliga ekonomi påverkar dig – idag lite, 
men imorgon mycket! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Den allvarliga situationen upptäcks 

Något år innan valet 2010 konstaterade en grupp 
eldsjälar att allt inte stod rätt till i Nora. De upptäckte 
bland annat 

 att kommunens ekonomi var bland de absolut 
sämsta i landet 

 att  ambitionen att skapa ett uthålligt 
miljömedvetet samhälle lyste med sin 
frånvaro och  

 att företagsklimatet var bland de absolut 
sämsta i landet.  

 
Ett antal entusiastiska icke-politiker startade 
Norapartiet, fick fem mandat i fullmäktige och Nora 
fick ett välbehövligt maktskifte. 
 
Snabba resultat 
Under första året hände det mycket. Det blev ett 
ekonomiskt överskott till följd av budgetdisciplin och 
effektiviseringar. NoraBostäder städades upp efter 
mångårigt förfall. Nora klättrade 108 placeringar på 
företagsbarometern. Investeringar granskades, 
beslutsunderlag förbättrades, risker och sårbarheter 
identifierades. 
 



 
Återfall i ekonomiskt lättsinne 
Samarbetet mellan den nya majoritetens sex 
partier höll drygt ett år och efterträddes av en 
allians bestående av Socialdemokrater och 
Moderater. Det ekonomiska lättsinnet fick ny 
fart, den positiva utvecklingen avstannade och 
vällovliga satsningar ledde åter till kraftiga 
budgetöverskridanden, bl a Resecentrum och 
Glasstorget – en bristande respekt för dina 
pengar. 
 
Skulderna är större än tillgångarna 
Det som hänt de två senaste åren är att 
ekonomin åter har försämrats. Skulderna är nu 
163 mkr större än tillgångarna. 
Företagsrankningen har kraftigt försämrats. 
Öppenheten har försvunnit och många beslut tas 
åter i slutna rum. 
 
Undanhållna fakta löser inga problem 
Vi i Norapartiet har en god insyn i kommunens 
verksamheter och har i flera fall kunnat se en helt 
annan bild än den som de styrande förmedlar. Vi 
har skaffat fram uppgifter om utfallet på 
investeringar och konstaterat kraftiga 
budgetöverskridandena, som vi låtit dig ta del av 
genom media.  Vi ser en tydlig väg för hur 
överskridanden ska undvikas i framtiden. 
 

Det finns en god framtid 
Nora har förutsättningar att bli en synnerligen 
attraktiv kommun. För detta krävs aktiva 
medborgare - medborgare som du och jag. 
 
Norapartiets toppkandidater i årets val 

 
Från vänster:  
Bertil Roden (lärare), Ingela Sohls (skolpsykolog), Johan 
Lundqvist (läkare), Cissi Jansson (psykologistuderande), 
Rutger Ahlbeck (ledarcoach) 

 

Vill du prata om Nora 
och Noras framtid? 

Kontakt oss i 
Norapartiet! 

Besöksadress:  
Storgatan 15,  
samma ingång som 
biblioteket 

Postadress:  
Box 82 
713 22 Nora 

Telefon:  
0587-31 16 66 

 

E-post:  
np@norapartiet.se 

Hemsida:  
www.norapartiet.se 


