
Nora är fantastiskt och har många kvaliteter och det är viktigt att så är fallet, för det finns en 
obekväm sanning som de styrande politikerna inte gärna berättar om. Kommunen har en dålig 
ekonomi med större skulder än tillgångar och är för närvarande  en av Sveriges fattigaste 
kommuner.  
 
Framtiden innehåller stora utmaningar med behov av ökande resurser till äldreomsorg, skolan, 
underhåll av vägar och avlopp. Att vara fattig och ha kostsamma växande behov är riktigt 
bekymmersamt. Situationen ställer stora krav på nytänkande, politiskt mod, framförhållning, gott 
ledarskap och anpassningsförmåga.  

Norapartiet är redo att medverka till beslut, som gör Nora till ett uthålligt bra samhälle både 
ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vår fokus ligger på möjligheter, resursanvändning och 
kvalitet. Precis som många medborgare gjort, har vi under mandatperioden reagerat när stora 
penningbelopp slösats bort, när kvaliteten på beslut och genomförande varit dålig, löften svikits 
och då ord inte följts av handling.  
 
En ny och effektivare verksamhetsstyrning är det absolut viktigaste målet för den kommande 
mandatperioden. Utan en ansvarsfull sund ekonomi blir vallöften bara tomma ord eller 
ekonomiska påfrestningar för kommande generationer. 

  
Företagsamhet är grunden för välfärd. Företagsamma människor ska uppmuntras. Noras 
företagsklimat måste därför förbättras. Onödig byråkrati och andra hinder för företags utveckling 
måste bort. Lokala företagare är kommunens ryggrad och en stark landsbygd bidrar till ett 
uthålligt samhälle. Därför ska närproducerade tjänster och produkter prioriteras. 
 
Fokus på Örebro är nyckeln till kommunens utveckling och fortlevnad. Därför är Länspendeln 
en mycket viktig angelägenhet, som borde ha varit genomförd för flera år sedan.  
 
Barnens framtid grundläggs i skolan. Skolans huvuduppgift är att hjälpa barn att utvecklas till 
sin fulla potential kunskapsmässigt och socialt. Barn mår bra av att ha förväntningar på sig och 
att ha tydliga mål.  Norapartiet anser därför att eleven och pedagogiken ska stå i centrum och att 
ansvaret för barnens utveckling i skolan delas mellan skola och föräldrar. Vi anser vidare att det 
är viktigt med små enheter för de mindre barnen. Vi värnar skolorna på landbygden. 
 
Äldreomsorgen ökar till följd av en snabbt ökande andel äldre. Vi vill därför skapa nya trygga 
boendeformer. På äldreboenden ska det finnas förutsättningar till dagliga aktiviteter och de 
boende ska kunna delta i de dagliga göromålen. Behovet av välsmakande måltider måste 
tillgodoses. 
 
Medborgarnas engagemang och delaktighet är viktig för demokratin. Därför driver 
Norapartiet frågor för att skapa möjligheter för alla medborgare att medverka i kommunens 
utveckling. Vi anser att kommunen i ökad omfattning ska samverka med och stödja alla ideella 
krafter som finns i Nora. Många medborgares helhjärtade engagemang behövs för att vi ska 
lyckas skapa den goda framtid som vi ser är möjlig för Nora. 



 
Gör ett bra val för Noras framtid den 14 september. Rösta på Noraparitet. 
 
Rutger Ahlbeck (NP) 


