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Vård och omsorg

Vänsterpartiet vill erbjuda fler alternativ i den kommu-
nala omsorgen och låta valfriheten gälla inom denna. 
Det kan exempelvis inom hemtjänsten vara att den äldre 
kan byta bort diskningen en dag mot ett parti kort eller 
en promenad. Släpp fram kreativitet och tillvarata enga-
gemanget hos kommunens personal.

Ge inte vinstdrivande företag rätt att med reklam sälja 
in sig till äldre och sjuka. Kommunen bör utföra det 
som finansieras med skattemedel. Ytterst är det kom-
munen som får axla ansvaret när företag läggs ner eller 
inte klarar sina åtaganden. Nora kommun skall erbjuda 
trygghet och inte lägga sina resurser på att administrera 
valfrihetssystem och kostsamt arbete med bl a kvalitets-
kontroller av olika privata utförare. Kvalitetskontrollen 
skall givetvis gälla kommunens egen verksamhet. Vi 
tycker inte LOV (Lag om Valfrihet) är rätt väg. Genom 
LOV och privata vinstdrivande koncerner försvinner 
skattepengar avsedda för vård och omsorg till vinstut-
delning till dess ägare. Flera kommuner som infört LOV 
har övergett denna eftersom den visat sig dyrbar eller 
ineffektiv. Det är skillnad mellan frihet och valfrihet. 
Personalkooperativ eller andra icke vinstdrivna former 
kan vara alternativ. Noras invånare är främst medbor-
gare – inte kunder.

Rätt till heltid

Alla har rätt att kunna försörja sig på sin lön. I kommu-
nen har vi många som ofrivilligt jobbar deltid. Rätten 
till heltid handlar inte om att alla måste jobba heltid utan 
att de som vill ska ha den möjligheten. Vi ser många för-
delar med en sådan policy. Kommunen blir mer attraktiv 
som arbetsgivare, vilket behövs om vi ska kunna rekry-
tera personal i framtiden. Det blir bättre kontinuitet med 
personal för våra äldre och sjuka och våra barn. Med fler 
heltidsanställda kan vi minska vikariebehovet utan att 
skära ner på verksamheterna. Och vi kan ge kommunens 
anställda trygghet!

Barn och unga

Med rätta kritiseras den nationella skolpolitiken. 
Lärarna har i den utbredda dokumentations- och 
mätningshysterin fått lägga alltfört mycket tid på 
 administration. Detta gynnar inte eleverna. 

Vänsterpartiet säger på riksnivå nej till det fria skol-
valet. I Nora försvåras planeringen när skolan inte 
vet hur många elever som kommer till terminstarten. 
Vi vill inte förvandla barnens skolgång till en mark-
nadsplats för privata aktörer. Staten bör vara huvud-
man för skolan. Det ger bättre förutsättningar för en 
skola för alla. Öka attraktiveten i Noras skolor. Nora 
kommun skall inte behöva lägga pengar på mark-
nadsföring och reklam. 

Elever med särskilda behov skall ha ovillkorlig rätt 
att få sina behov tillgodosedda. Lärarna skall utan 
administrativt krångel ges de resurser som behövs 
för att hjälpa elever med särskilda behov.

Rätt till läxhjälp i skolan med tillgängliga pedago-
giska resurser.

Förskola på obekväm arbetstid

Förskola på obekväm arbetstid är en självklarhet för 
en kommun som vill växa och ställa upp för sina 
medborgare! Nora kommun erbjuder barnomsorg 
måndag till fredag, dagtid. Så ser långt ifrån alla 
föräldrars arbetstider ut. Många är skiftarbetande, 
jobbar inom vården, i affärer osv. Det innebär kvälls- 
och nattjobb samt helger. Kommunen ska erbjuda 
barnomsorg de tider föräldrar behöver den. 

Minska barngruppernas storlek inom förskolan. 

Therese Hoikkala, 
3:a på fullmäktigelistan. 
Nej till vinster i välfärden. 
Ja till verklig valfrihet.

Lasse Götlin säger nej till 
vinster i välfärden och 
inviger sitt potatisland.
Han trivs i Pershyttan.

Björn Folkeson, Eva Haldert, 
Ulrika Mogren

Vilket parti?



Näringsliv – befolkningsutveckling

Nora skall ha ett bra näringslivsklimat. Förbättra samar-
betet mellan de lokala företagen och skolan. Stöd KOM-
TEK-samarbetet ekonomiskt. En viktig förutsätt ning för 
företagen, såväl nya som gamla, är en väl funge  rande 
offentlig sektor. Förskola på obekväm arbetstid, korta 
dagisköer, kommunikationer med täta bussturer eller 
pendeltåg. Allt underlättar för förtagens rekrytering och 
expansion. Utöka möjligheterna till praktik på såväl kom-
munala som privata arbetsplatser. Samverka med arbets-
förmedlingen så att fler utrikes födda kan få praktik.

Nej till riskkapitalbolag med 
kommunala pengar!

Stimulera kontakterna mellan småföretagen i Nora. I 
 några småkommuner finns det bolag som utan kom-
munala pengar hjälper företagare med olika former av 
mikrolån eller andra insatser.

Vänsterpartiet sa i fullmäktige nej till att skapa ett 
 kommunägt riskkapitalbolag. Vi anser inte att det är en 
kommunal uppgift att låta vår kommunalskatt användas 
till sådan verksamhet. Den bör skötas med regionala  eller 
statliga medel.

Samarbeta rätt

Nora kommun deltar idag i flera samarbeten, exempel-
vis: Business Region Örebro (BRO), Intresseföreningen 
Bergslaget, Hopajola, Tre Trästäder, Konsthallar Örebro 
Län, Vänortssamarbetete med Hône, Köylio, Köo och 
Fladungen, Kultur KNÖL, Länskulturrådet, Bergskraft, 
Film i Örebro län, m fl. Nora kommun lägger ner eko-
nomiska och tidsmässiga resurser på att delta. Utvärdera 
dessa samarbeten. Gå ur eller minska engagemanget i de 
som inte ger tillräckligt stort utbyte. Omvärlden förändras 
och samarbetsformerna och uppgifterna bör emellanåt ses 
över. 

Arbeta för en bred politisk samsyn regionalt när det gäl-
ler kollektivtrafik till och från Nora. En sådan krävs för 
att Trafikverket och Länstrafiken skall prioritera denna.

Förbättra såväl den politiska som tjänstemannamässiga 
styrningen av Bergslagens kommunalteknik (BKT) och 
Bergslagens Miljö- och byggförvaltning (BMB). Ge 
tjänstemännen stöd i att tolka gränserna generösare när 
regelverken blir orimliga i praktiken.

De kommunala bolagen 
– boende och byggande

Genom nya lagar har det blivit svårare att effektivt driva 
kommunal verksamhet i aktiebolagsform. Det uppstår 
ibland konflikter mellan kommunallagen och aktie-
bolagslagen. Lägg ner eller minska bolagens ansvars-
områden och återför hela eller delar av verksamheten 
till den kommunala förvaltningen. Det ger bättre förut-
sättningar för att smidigare och effektivare göra sats-
ningar och undvika diskussioner om vad som är kom-
munförvaltningens respektive de kommunala bolagens 
ansvar. En samordning av administrationen kan sänka 
kostnaderna. Revisionskostnader och politikerarvoden 
blir också lägre. Samtidigt förbättras den medborgerliga 
insynen. 

Vissa delar av bostadsbeståndet bör ses över för att det 
framtida behovet av bostäder ska kunna tillgodoses. 

Folkhälsa

Ökade inkomstskillnader leder till försämrad folkhälsa. I 
länet bedrivs ett förtjänstfullt folkhälsoarbete. Utveckla 
detta genom att inrikta arbetet mot ohälsotalens orsaker.

Vänsterpartiet i Nora anser att vi bör utveckla folkhäl-
soarbetet genom samverkan med exempelvis landstinget 
och vårdcentralerna. Under föregående mandatperiod 
har vänsterpartiet lagt en motion som syftar till att öka 
samarbetet mellan socialtjänst och vårdcentral för att 
tidigt kunna nå och hjälpa människor med missbruks-
problem. Vi vill också öka samverkan med psykiatrin. 
Den ökande psykiska ohälsan och missbruks- och 
 beroendeproblematik är svåra folkhälsoproblem som bör 
prioriteras i arbetet.

Kultur och fritid 

Kultur skall vara roligt och berikande. Vad som är roligt 
och berikande har vi olika åsikter om. Kulturutbudet 
skall därför vara brett. I de fall det är nödvändigt skall 
stöd ges med kommunala medel. En kommunal kultur-
skola är ett av våra önskemål. En sådan ger större konti-
nuitet och ett mer varierat utbud.

Fritidsanläggningar som är dyra i drift och kräver stora 
nyinvesteringar måste noga övervägas. Investerings- och 
driftskostnader bör vägas mot kommunens kärnverksam-
heter.

Camilla Andersson Larsson och 
David Stansvik – 1:a och 2:a på 
fullmäktigelistan. 
Förskola på obekväm 
arbetstid – en självklarhet.

(bild 4, rad 11 – Bildtext: )

(bild 5, rad 5 – Bildtext: )

Visst behövs det byggas i 
Nora kommun

Skulptörer Olle och Oskar Geidby



Miljö och natur

För att värna om miljön, men också kvalitén på de 
livsmedel som kommunen genom dess verksamheter 
erbjuder anser Vänsterpartiet att man i sin upphandling 
ska prioritera närproducerad och ekologiskt produce-
rade livsmedel. Detta innebär att den svenska lagen om 
offentlig upphandling måste ändras. EU-direktiv ger 
möjligheter för kommuner att redan nu genomföra för-
ändringar i sin upphandling. Idag kommer över 50 % av 
våra livsmedel från andra länder. Ur miljö- och hälso-
perspektiv är det viktigt att Nora kommun ser över sina 
upphandlingsdirektiv och prioriterar lokalproducerade 
och ekologiska livsmedel.

Inrikta den kommunala miljöpolitiken mot mål som är 
realistiska. Länets taggsvampsinventeringar och bekym-
mer vad gäller alger i Hagbyån kanske bör ges mindre 
utrymme än åtgärder som leder till energieffektivisering. 
Undersök möjligheterna till solcellsproduktion av el.

Ekonomi – förvaltning

Vänsterpartiet är berett att ta ansvar för kommunens 
ekonomi. Kommunal skattehöjning står inte på vår 
agenda. Fagersta och Degerfors kommun är goda exem-
pel på hur Vänsterpartiet i majoritet tar ansvar.

Förbättra de förtroendevaldas ekonomiska och juridiska 
kunskaper. Då kan vi bättre företräda våra väljare. 

Tydliggör gränsdragningen mellan det kommunala 
 ansvaret, de ideella organisationernas arbete och den 
privata marknadens område. Vi politiker måste tydligt 
våga säga ja eller nej till olika önskemål. 

Undersök möjligheterna att minska datorkostnaderna i 
kommunen. S k ”molntjänster” enligt den modell som 
Salems kommun vill använda är intressant. De räknar 
med att sänka sina IT-kostnader. Detta kan vara ett 
 alternativ för Nora om de juridiska problemen löses.

Detta är vårt lag till Kommunfullmäktige

Vy från Dalkarlsberg

Vy från Nyhyttan

Inga tomma tankar i Järnboås

1.  Camilla Andersson Larsson
 26 år. Undersköterska. 
 Center. Hittar oftast målet. Gjorde en stark säsong förra året.

2.  David Stansvik
 61 år. Bokförläggare. Gör troligtvis sin sista säsong.
 Fri roll på mittfältet. Kom från annan klubb i höstas.

3.  Therese Hoikkala
 28 år. Socialsekreterare. 
 Rättvisemärkt anfallare.

4.  Jan Larsson
 62 år. Skogsbrukare
 Nyförvärv. Erfaren högerback.

5.  Björn Folkeson
 24 år. Studerande. Comeback. Gör bra inlägg.

6.  Rickard Pettersson
 27 år. Studerande. 
 Naturlig och ettrig vänsterytter. Kampvillig.

7.  Ulrika Mogren
 65 år. Psykolog. 
 Duktig på huvudet.

8.  Eva Haldert
 67 år Sjuksköterska
 Kyrkligt aktiv. Ny på mittfältet.

9.  Anders Wallén 
 57 år. Jobbar med kultur och journalistik.
 Stabil mittback. Har sex strängar på sin lyra.

10. Tobias Wallén 
 27 år. Vårdare. 
 Rookie. Nu på hugget i vänsterinnerposition.

11.  Lars Mogren
 66 år. Psykolog.Erfaren målvakt. 
 Tar många bollar.

5            3            8           7               6            1             2
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Supporterklubb är bildad. 
Fler medlemmar välkomnas den 14 september.



Små men också viktiga saker

• Räta upp lyktstolpar och vägskyltar som lutar

• Ordna med belysning på gångbanan mellan Dalsta-
vägen och Heimdalsvägen

• Underhåll de kommunala anslagstavlorna bättre

• Håll toaletten vid Strandpromenaden öppen och städad 
året runt

• Bekämpa kajorna i centrala Nora

• Laga hålen i staketet längs gångvägen förbi miljö-
stationen

• Ta bort taggtråden på staketen vid Ängarna

• Töm papperskorgarna oftare sommartid

• Informera om förbud mot nedskräpning i bärplock-
nings- och fritidsområden. Ställ ut sopkärl.

• Utöka och förbättra julbelysningen på Nora Torg

• Utveckla Hitorpsbadet

• Tillhandahåll gratis hundbajspåsar. Sätt upp automater.

Hör gärna av dig till Vänsterpartiet i Nora om du har fler 
förslag. E-post: david.stansvik@nya-doxa.se

Noras politiska framtid

Mandatperioden har varit rörig med ansträngda och have-
rerade koalitioner. Du som väljare avgör fortsättningen. Vi 
är beredda att kompromissa och visa samarbetsvillighet, 
men inte till vilket politiskt pris som helst. Din röst avgör. 
Politiken och valresultatet ligger till grund för vilka even-
tuella koalitioner som blir möjliga.

Rösta den 14 september!
VÄNSTERPARTIET
I NORA


