
Vänsterpartiet i Noras svar och vision år 2030 
 

Vad betyder hållbarhet för ert parti? Hur kommer ni att 

konkret arbeta med hållbarhet framöver?  

 

För Vänsterpartiet i Nora innebär hållbarhet bl. a att inte slösa med resurser samt att få bort 

icke förnybara bränslen. Inom kommunen vill vi införa (IMD) Individuell mätning och 

debitering av el, vatten och värme i alla kommunala byggnader för att på så sätt ge 

verksamheter och hyresgäster incitament till att hushålla med energi och vatten. Vi kommer 

bl. a att verka för att alla fordon som nyttjas av Nora kommun 2030 drivs av förnybara, 

klimatneutrala bränslen. 

 

Vad behövs enligt er för att göra Nora kommun attraktivt att bo och verka i?  

 

Vi vill att Nora ska ha Sveriges bäste skola, vård och omsorg 2030.  Fler billiga klimatsmarta 

lägenheter måste tillföras så att nya invånare har någonstans att bo. Vi vill att kommunen ska 

ha fordonsfria skolor och förskolor, det är inte rimligt att skolbarn och förskolebarn ska 

samsas med tung trafik på väg till sin skola, vi vill bygga ut gång- och cykelvägsnätet över 

hela kommunen. Vid nybyggnation och större renoveringar vill vi bygga klimatsmart. Vi vill 

satsa på träbyggnader, dels av klimatskäl men även då det passar in i bilden av Nora som en 

”trästad”. Vi vill bygga giftfria byggnader och vi vill ha solceller på alla tak på kommunala 

byggnader där det är möjligt 2030.  

 

Hur ser ert parti på kommunens möjlighet att säkerställa att natur/skogsområden inom 

Nora kommuns geografiska område brukas långsiktigt klokt och skyddas för friluftsliv, 

turism och biologisk mångfald?  

 

Vänsterpartiet i Nora ser ett starkt kommunalt ägande av natur och 

skogsområden som ett sätt att säkerställa att natur/skogsområden inom 

Nora kommuns geografiska område brukas långsiktigt klokt och 

skyddas för friluftsliv, turism och biologisk mångfald. Vi vill inte att 

kommunen säljer av sitt innehav av skogsmark utan tvärt om köper in 



mark då möjlighet finns. Vi tror på ett skonsamt avverkande av skog enligt Lübeckmodellen. 

 

Hur ser ert parti på att odlingsbar mark används för t ex nya bostäder och att 

strandskyddet åsidosätts?  

 

Vi är emot att odlingsbar mark används till nya bostäder. Sverige importerar ungefär dubbelt 

så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi exporterar. Den odlingsbara marken är 

basen för våra livsmedel. Därför måste odlingsbara åkrar bevaras och respekteras. 

Strandskyddet är en viktig del i den svenska allemansrätten som i sin tur är central för vår 

välfärd. Stränderna ska vara till för alla. Vänsterpartiet centralt vill skärpa lagstiftningen kring 

strandskyddet. 

 

Hur ser ert partis vision ut för Nora år 2030? 

Vänsterpartiet är ett socialistiskt och feministiskt parti på ekologisk grund. År 2030 i Nora ser 

vi framför oss ett mer jämställt och ekologiskt hållbart samhälle. Vi vill minska klyftorna 

mellan män och kvinnor, rika och fattiga och tätort och lansbyggd. Alla ska kunna välja 

klimatsmarta alternativ, inte bara de rikaste. Laddstolpar i varje bostadsområde och på 

landsbygd. Nora som pendlarkommun ska ha klimatsmart kollektivtrafik, tåg eller el-bussar. 

Andelen av pendlare som åker kollektivt eller samåker ska vara minst 90 procent.  

Vi vill att fler människor ska kunna bosätta sig i Nora och få ta del av det naturnära boendet 

och annat som en mindre kommun kan erbjuda. För att kunna erbjuda det så måste fler billiga 

och klimatsmarta lägenheter byggas.  

Vi vill att förskola, skola, vård och omsorg utvecklas till 2030. Vi ser personalen som 

kommunens största tillgång i verksamheten. För att medarbetarna i kommunen ska orka och 

finna Nora kommun som en attraktiv arbetsplats vill vi kunna erbjuda sex timmars arbetsdag 

med bibehållen lön år 2030. 

 

 


