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NORA -  I
TILLVÄXT OCH
UTVECKLING
PÅ VÄG TILL 13 000 INVÅNARE
Nora kommun befinner sig i  en spännande
utveckl ingsfas med ett  tydl igt  t i l lväxtmål.
Kommunen skal l  växa med ca 20% t i l l  år 2030
och tar sikte på en befolkning om 13 000
invånare.  Ett  samhälle utvecklas gemensamt av
samhällets parter;  näringsl iv ,  c iv i lsamhälle och
offentl iga myndigheter.  Därför är samarbete
och samverkan A och O för att  nå målet.  Ett
aktivt  arbete för ökad Attraktivitet ,  L ivskval itet
och Hål lbarhet är de övergripande mål som
skal l  skapa t i l lväxt.  Här är ett  l ivskraft igt
näringsl iv ,  en stark arbetsmarknad, attraktiva
boendemil jöer och goda kommunikationer
några av nycklarna.

Nora kommuns näringsl ivsstrategi  är ett
gemensamt dokument framtaget av
Näringsl ivet och Nora kommun i  samarbete.
Syftet med dokumentet är att  kommun och
näringsl iv enas kring mål och prioriterade
områden för att  arbeta med gemensamt. Med
ett starkt näringsl iv skapas f ler arbetst i l l fäl len,
ett  levande samhälle och en starkare ekonomi.  

NORA KOMMUNS NÄRINGSLIV 
Noras näringsl iv består t i l l  största delen av
mindre företag.  De al lra f lesta av ortens
företag är enmansföretag el ler har upp t i l l  4
anstäl lda.  Endast fem företag i  Nora har över
100 anstäl lda.  Det startas många nya företag i
kommunen och företagen har en hög
överlevnadsgrad. Det vittnar om ett  näringsl iv
som har goda förutsättningar för att  växa och
utvecklas om rätt  förutsättningar ges.  

VI SER ATT VI  HAR
ETT NÄRINGSLIV
SOM MÅR VÄL OCH
UTVECKLAS GENOM: 

att  andelen
skatteintäkter som
kommer från den privata
sektorn ökar 

att  f ler är anstäl lda inom
den privata sektorn 

att  andelen
företagsamma personer
ökar  



GEMENSAMMA YTOR OCH
INTRESSEN 

En kommun är ett  fysiskt avgränsat område
och en administrativ enhet för lokalt
självstyre.  Det lokala näringsl ivet utgörs av de
företag som har sitt  säte och som verkar inom
det geografiska området och som påverkas av
de beslut som fattas lokalt .  Näringsl ivet består
av aktiebolag,  enski lda f irmor,  ekonomiska
föreningar el ler andra associat ionsformer.

Inom det kommunala självstyret ingår att
planera och besluta om mark och dess
användning inom det geografiska området.
Kommunen är också t i l lståndsgivare och
ti l lsynsmyndighet inom många områden som
direkt berör det lokala näringsl ivet.  

Nora kommun ingår i  ett  samarbete mellan de
norra kommunerna i  Örebro län;  Häl lefors,
Lindesberg och Ljusnarsberg.  Ti l lsammans
samverkar de fyra kommunerna kring al l
myndighetsutövnings om berör bygg,  mark,
mil jö och l ivsmedel.  L ikaså förvaltas och sköts
den tekniska förvaltningen gemensamt i  de
fyra kommunerna. Nora kommun ingår också i
kommunalförbundet Nerikes Brandkår där
t i l lsyn gäl lande brand och säkerhet genomförs.
Kommunful lmäktige är al l t id ytterst  ansvarig
för det kommunala uppdraget.  

Noras näringsl ivsstrategi  tar fasta på tre
utveckl ingsområden vi lka skal l  utgöra fokus
under de kommande fyra åren. Ti l lsammans
skal l  näringsl iv och kommun utarbeta en
konkret handlingsplan med aktiviteter för att
skapa handlingskraft  och fokus.  

 

NÄRINGSLIVET OCH KOMMUNEN MED GRUND I
VÅR STRATEGI
ARBETAR VI
GEMENSAMT FÖR: 

att  ”Nöjdkundindex” över
al la myndighetsområden
ska öka.  

att  Svenskt Näringsl ivs
enkät över näringsl ivets
sammanfattande omdöme
av kommunen bör vara
minst 4,0

att  vi  ska klättra i  Svenskt
Näringsl ivs ranking.
Utgångsvärde år 2022
plats 282

att  vi  ska klättra i  SKR:s
ranking ”Företagskl imat”

 



UTVECKLINGS-
OMRÅDEN

MARK OCH PLANBEREDSKAP 

Nora kommun skal l  ha en planberedskap för
att  möjl iggöra etablering av nya verksamheter
och/el ler för att  möjl iggöra t i l lväxt av
befintl iga.  I  arbetet med översiktsplanering
ska näringsl ivet f innas med som en aktiv part
genom det gemensamma näringsl ivsrådet.
Mark för verksamhets-  och
industrietableringar behöver planeras.  

 

VI SER ATT VI  HAR
EN FUNGERANDE
MARK- COH
PLANBEREDSKAP
GENOM: 

att  kommunen i  högre
utsträckning kan erbjuda
och marknadsföra mark för
verksamhet,  industri  och
bostäder  

 

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
OCH UTBILDNING 

Ti l lgång t i l l  kompetent arbetskraft  är en
förutsättning för att  näringsl ivet skal l  kunna
växa och utvecklas.  Nora kommuns
skolverksamhet sträcker sig t i l l  årskurs nio och
gymnasium ti l lhandahålls via
grannkommunerna. För att  inte tappa bl ivande
arbetskraft  är det vikt igt  att  t idigt  etablera
kontakt mellan det lokala näringsl ivet och
kommunens bi ldningsverksamhet.  Det är också
vikt igt  att  samarbeta med universitet och
högskolor utifrån näringsl ivets behov,  samt
kring eftergymnasiala yrkesutbi ldningar.  

Kommunen ska verka för att  skapa
mötesplatser mellan utbi ldningsanordnare och
näringsl iv.  Det lokala näringsl ivet skal l  verka
för att  t i l lhandahålla praktikplatser och för att
sprida kunskap och kännedom om det lokala
näringsl ivets behov av kompetens och
kunskap.
 

VI SER ATT VI  HAR
ETT AKTIVT ARBETE
FÖR KOMPETENS-
FÖRSÖRJNING
GENOM: 

att  kommunen årl igen
ansvarar för att  ordna
mötesplatser mellan
utbi ldningsanordnare och
näringsl iv 
att  v ia handlingsplanen
årl igen faststäl la och
genomföra aktiviteter som
gynnar
kompetensförsörjningen

 



SERVICE, BEMÖTANDE OCH
MYNDIGHETSUTÖVNING 

Kommunen är t i l lsynsmyndighet för vissa delar
inom näringsl ivet och lyder under specif ik
lagstiftning kring de ol ika områdena. I  rol len
som ti l lsynsmyndighet är det naturl igt  att
intressekonfl ikter el ler ol ika synsätt  f inns.  I
detta arbete är därför ömsesidig förståelse av
yttersta vikt .  Förståelse kan endast uppnås
genom möten, dialog och utbi ldning.  

Företag som etableras,  växer och utvecklas
kommer som regel  i  kontakt med kommunen i
fråga om ti l lstånd och lov.

Ti l lståndsprocesserna kan upplevas som
krångl iga och otydl iga.  Kommunen skal l  verka
för att  göra t i l lståndsprocesserna så enkla och
tydl iga som möjl igt  och de f lesta t i l lstånd och
lov skal l  kunna sökas via digitala verktyg.
Oavsett  ärende skal l  kommunen verka för en
god service,  effektiv handläggning och gott
bemötande. Så långt det är möjl igt  skal l
kommunen agera transparent gentemot
företagaren. 

 

VI SER ATT
MYNDIGHETS-
UTÖVNINGEN
GENTEMOT FÖRETAG
SKER MED GOTT
BEMÖTANDE OCH
HÖG SERVICEGRAD
GENOM: 

att  Kommunen underlättar
för företagen genom tydl ig
information,  f ler digitala
t jänster och genom att
kunna erbjuda vägledande
samtal

att  gemensamma
utbi ldningsinsatser
insatser och/el ler
informationsmöten sker
för att  öka förståelsen för
varandras rol l  och
perspektiv

 



GEMENSAMT
ANSVAR 

ORGANISATION 

Nora är en mindre kommun med närhet t i l l
personliga kontakter.  I  Nora ser vi  varandra
som jämlikar men med ol ika uppdrag och
rol ler.  Det är vikt igt  att  det lokala näringsl ivet
får information regelbundet och erbjuds
möjl ighet att  påverka ol ika frågor.  

Näringsl ivsstrategin verkstäl ls  genom en
handlingsplan vi lken utgör arbetsdokument för
det lokala näringsl ivsrådet.  Rådet består av
representanter för näringsl ivets ol ika sektorer,
kommunala t jänstepersoner och pol it iska
representanter.  Rådets sammansättning är
inte pol it isk.  Det är möjl igt  att  ändra och byta
representanter under verksamhetsåret.

Ordförande för rådet skal l  vara från
näringsl ivet och utses inom rådet.  Sekreterare
för rådet är kommunens Näringsl ivsutvecklare.  

 

GEMENSAMMA
MÖTESPLATSER:  
t i l lsammans verkar
kommun och näringsl iv för
att  t i l lskapa ol ika
mötesforum och
möjl igheter t i l l  utbyte 

GEMENSAM
MARKNADSFÖRING 

TILLSAMMANS GÖR
VI NORA TILL EN
ÄNNU BÄTTRE
KOMMUN ATT VERKA
OCH BO I

Nora kommun och Nora näringsl iv har
gemensamt arbetat fram platsvarumärket N:et.
N:et ramar in den känsla kring l ivskval itet  och
attraktivitet  som utgör målsättning i  vårt
arbete mot vårt  t i l lväxtmål.  Ti l lsammans
förvaltar vi  varumärket Nora.  För t i l lväxt och
utveckl ing.

 

HANDLINGSPLAN FÖR
HANDLINGKRAFT OCH
EFFEKTIVITET

Näringsl ivsrådet ansvarar
för att  konkretisera
strategin t i l l  konkreta
aktiviteter och insatser.
Dessa redovisas en gång
per år t i l l
kommunful lmäktige.   


