
 
 
Vision Nora 2030 - Miljöpartiet de gröna i Nora  
 

I Nora kommun planeras och verkställs alla beslut utifrån hållbarhet. Hållbarhet 
definieras utifrån att vi ska nå social hållbarhet, där ekologin sätter gränserna 
och ekonomin är medlet.  
 
Miljö - och klimat 
 
All verksamhet som kommunen ansvarar för är fossilfri. Idellella organisationer 
driver och får stöd av kommunen att inspirera till att norabor lever en hållbar 
livsstil. 
 
Den kommunala verksamheten drivs av 100 % förnybar energi. På kommunens 
fastigheter sitter solceller och det finns en stor solcellspark. 
 
Sedan 10 år tillbaka byggs de flesta nya hus och bostäder med trästomme. I 
anslutning till dessa finns mark avsatta för odling. 
 
All upphandling är klimatneutral. 
 
Den mat som kommunens serverar är närproducerad och ekologisk. Vegetarisk 
mat är norm och det kött som serveras är antibiotikafritt. 
 
Kommunens egna skogar brukas kalhyggesfritt och en stor andel är avdelad i 
reservat för att värna biologisk mångfald. 
 
Den fossilfria kollektivtrafiken är väl utbyggd och det finns gott om laddstolpar 
och biogasmackar för fossilfri biltrafik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Välfärd 
 
All samhällsplanering utgår ifrån ett hållbarhetsperspektiv. Barn - och 
jämställdhetsaspekterna bevakas särskilt. 
 
Genom särskilda insatser, som stärkt stöd till elevhälsan, handlingsplaner, 
visselblåsarfunktiner, etc finns ej längre problem med sexuella trakasserier, 
kränkningar och mobbing i Noras skolor. Resurser till barn - och ungdom är väl 
avvägda. 
 
Läromiljöerna i skolan är anpassad till barn med olika funktionsvariationer, 
exempelvis NPF. Alla elever har schemalagd rörelse dagligen. 
 
Folkhälsan är god genom ett bra kommunalt stöd till breda 
frivilligorganisationer. 
 
All verksamhet i kommunen är HBTQ - certifierad 
 
Äldreomsorgen är väl avvägd och det finns gott om äldreboenden som passar 
olika behov. 
 
 
Landsbygden 
 
All kommunal upphandling sker så att lokala företag får möjlighet att teckna 
avtal. 
 
Kollektivtrafik och infrastruktur för fossilfri bilanvändning är väl utbyggd. 
 
I byarna finns kommunal service såsom äldreomsorg, samt handel och 
samhällsservice. 
 
Naturturismen är en växande företagsektor. 
 
Lokal matproduktion stöttas inom ramen för landsbygdsprogrammet- vilket 
tagits fram i samverkan  
 


