
Minnesanteckningar Näringslivsråd 2018-01-31 
Deltagande: 

RosMarie Lundkvist, Företagarna 
Ola Lindgren, Föreningen Kvarteret Bryggeriet 
Lena Kadesjö, Köpmännen 
Solveig Oscarsson, Nora kommun 
Helena Vilhelmsson, Nora kommun 
Lars Skoghäll, Nora kommun 
Cecilia Lundkvist Sundin, Nora kommun 
Nicklas Falk, Kungsängen  
Isabell Landström, Nora kommun  
Tillfrågade men kunde inte  
Emil Johansson, ORICA Sweden 
Raili Strömberg, Arbetsförmedlingen 

Eva Jonsson, Samhällsbyggnad Bergslagen  
Ola Westin Samhällsbyggnad Bergslagen  
Christer Gryhed, Bergslagens sparbank 
Britt Salomonsson Q Nora 

 Solveig O hälsar välkommen 

 Solveig redogör för Nora kommuns Vision – 13 000 invånare år 2030 – se bilaga  

 Föregående mötes minnesanteckningar gicks igenom. Egen enkät om företagsklimat i Nora som vi 

diskuterat tidigare togs upp. Christer har varit i kontakt med Örebro universitet ang studenter som 

kan göra det som ett exjobb. För sent nu att kunna göra i år men andra möjligheter finns. Bl a kan 

man hyra en student för konsultuppdrag.  

 Frågorna som ställs under näringslivsfrukostar fortsätter  

Pulsmätare 

- Vad är bra just nu i ditt företagande?  

- Vad är mindre bra just nu i ditt företagande?  

- Vad behöver du hjälp med just nu för att komma vidare i ditt företagande?  

Svaren är oftast desamma såsom positivt med Näringslivsfrukostar och på den negativa sidan är svårt att 

veta vilka lokaler och mark som är lediga för etablering av nya företag.  

 Summering av dagens möte:  

Målet med NLR är bättre företagsklimat i Nora. 

Diverse andra diskussioner;  

- Detaljplaner är viktigt för att vara ”på tårna” för etablering. Nu arbetas det fram för olika 

förslag – det är 3 eller 4 st. på gång. Hur kan man snabba på en planhantering iskuterades. 

Det som kan snabbas på är möjligen att vara flera personer. Det är tjänster kring olika 

typer av myndighetsutövning som är svårrekryterade just nu i hela Sverige. Kan man sitta 

på annan plats för att jobba med planfrågor i Nora, t ex?  

- Isabell tar med frågan om deltagande i NLR till Nora Fastigheter.  

- Förslag att upprätta en ”pärm” med offertberedskap för både mark, bostäder, lokaler, LSS 

boende och landsbygd. Hur gör vi detta? Vi använder Jan Norlund som konsultstöd.  

- Bemötande och värdskap viktigt i etableringsfasen 

- Ytterligare diskussion om Vision, mål och strategi för att knåda vidare kring det som vi 

kom fram till vid förra mötet. Se separat bilaga  

Nästa möte 10 april 13.30–15.30 i Stationshuset Nora Järnvägsmuseum ovanför turistbyrån.  

Alla har med sig förslag på en aktivitet för de prioriterade områdena.  

Vid datorn fanns Cilla  


