NYHETSBREV
FÖR NORBERGS KOMMUN
Åsa spalt november 2012
När det här numret av Norbergsbladet når er har kommunfullmäktige beslutat om budget för
2013 och plan för 2014-2015. Vår
kommun har under en längre tid
haft en svår ekonomisk situation
men tack vare stort ansvarstagande
från alla politiska partier och i alla
kommunala verksamheter är skutan
nu vänd åt rätt håll. Vi har de fem
senaste åren gjort små ekonomiska
överskott och det är en väg vi ska
fortsätta på. Årliga överskott är
det enda sättet att åstadkomma en
hållbar ekonomisk situation som
klarar konjunktursvängningar och
där vi kan genomföra önskade
och nödvändiga investeringar och
satsningar. Kommande års budget
är väldigt tight men ambitionen
är att klara ett litet överskott även
nästa år.
Kommunfullmäktiges tre visionsmål ska vara vägledande för all
verksamhet.
Kommunalskatten blir densamma
år 2013 som 2012.
Att samarbeta med andra kommuner har varit en framgångsrik
metod för Norbergs kommun.
Vi har kunnat bibehålla eller sänka
våra kostnader samtidigt som vi har
ökat kvaliteten och minskat sårbarheten inom en rad områden.
Samverkan behöver utökas till fler
verksamheter och det arbetet pågår.
Under de senaste åren har kommunens kostnader för äldreomsorg
varit förhållandevis låg. Risk finns
att det i förlängningen äventyrar
kvaliteten och tär på vår personal.
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Kostnaderna för Individ och Familjeomsorg (IFO) är däremot höga i
Norberg. Resurser ska därför styras
om från IFO till Äldreomsorg.
Budgeten innebär i korthet att
anslagen till kultur- och fritidsverksamheten minskas med 1Mkr/år
för att kunna bibehålla personaltätenheten inom förskola, skola
och äldreomsorg. Sociala utskottet
får en tillfällig ramökning år 2013
på 1,5 Mkr som kompensation
för ökade kostnader inom handikappomsorgen och Barn- och
Utbildningsutskottet får en tillfällig
ramökning på 1,2 Mkr.
Såvitt vi kan bedöma idag kommer
det ekonomiska läget vara fortsatt
kärvt de närmaste åren och kommunen måste fortsätta arbetet med
effektiviseringar. Verksamheterna
skola, vård och omsorg samt kultur
och fritid ligger under kommunstyrelsens olika utskott. Exakt hur
kommunstyrelsens budget ska
fördelas beslutar vi om i december.
Efter det ska en populärversion av
budgeten skickas ut till alla hushåll
i Norberg.
Kommunfullmäktige har också
beslutat att en folkomröstning om
placeringen av lekpark inte ska
genomföras. Folkomröstning är en
stor och resurskrävande apparat
som ska användas med omsorg.
Kommunstyrelsen menar att det
demokratiska verktyget ska sparas
till stora frågor som är av strategisk
betydelse för kommunens framtid.
Norbergarna kan göras delaktiga
och påverka på andra sätt. Inom
kort planerar ska kommunstyrelsen
ska dra igång ”omtaget”: processen
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om var den framtida lekparken/
mötesplatsen ska ligga och hur den
ska se ut. Norbergare - både unga
och gamla - ska få vara med och
påverka. Hur vi kommer gå tillväga
håller på att utredas men klart är att
det blir några olika platser att välja
mellan, där området vid ån är ett
av alternativen. Politiken har hela
tiden velat se en mötesplats i det
som kommit att kallas lekpark. Jag
hoppas att vi till nästa sommar har
en vacker och spännande plats som
kan bli norbergarnas och besökares
gemensamma utomhusvardagsrum.
En plats där alla - oavsett ålder
- kan träffas, leka, vila och prata.
De som har tagit sig tid att studera
skissen över den planerade lekparken kan se att både gångstigar,
bänkar, eldstad och bollplan finns
inritade som ett förslag.
Utformningen av lekparken, oavsett var den till slut hamnar, vill vi
att de framtida användarna ska v
ara delaktiga i. Jag hoppas att
många barn tar chansen när vi
i början av nästa år ber dem att
hjälpa kommunen med hur lekparken ska se ut.
Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens
ordförande (S)
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Gott & Blandat med Bengt &
Cecilia Kyllinge i Teaterbiografen

Nyhet!
Anropsstyrd och tåganpassad
trafik måndag-fredag, från
Fagersta till Norberg
Start 10 december för anropsstyrd
och tåganpassad trafik måndagfredag, från Fagersta till Norberg
efter att sista Västeråståget har
anlänt. Taxiavgång för linje 500 till
Norberg. Den kommer att avgå
från Fagersta C 22:30 och vara
framme i Norberg c:a 22.45.
Ring 020 31 20 30 c:a en timma
innan ankomst till Fagersta.

Musik, sagor, sånger, upptåg och
roliga tävlingar. Hela familjen kan
vara med och sjunga i gamla och
nya låtar. Många olika instrument i
denna show för alla åldrar. En varm Beslut i korthet från kommunglädjestund utlovas i
fullmäktiges sammanträde den
Teaterbiografen, Biblioteket i
12 november 2012
Norberg.
Söndag den 2 december
kl 14.00.
Teaterbiografen
Fritt inträde!
Välkomna!
Biblioteket har skyltsöndagsöppet
mellan 12.00-16.00 denna dag.

Julmarknad och julskyltning i
Norberg 2/12
Tiden flyger iväg och snart är det
första advent. Det är dags för julskyltning och julmarknad

Delårsbokslut med prognos
Kommunfullmäktige har tagit
del av kommunens delårsbokslut.
Resultatet för perioden till och med
den sista augusti uppgår till -3,1
miljoner kronor. I resultatet ingår
effekten av nedskrivning av värdet
på skollokaler.
Efter att hänsyn har tagits till nedskrivningen av värdet på skollokaler uppgår prognosen för helårets
resultat till 4,4 miljoner kronor.
Budget för 2013 med plan för
2014 och 2015
Kommunstyrelsens förslag till budget för 2013 och plan för 2014 och
2015 antogs av kommunfullmäktige
utan ändringar.

Söndagen den 2/12 är det julmarknad vid Skinnarängs kvarn.
Smed i arbete samt hantverkare och
Initiativ till folkomröstning om
försäljning. Start vid 13-tiden.
placering av lekplats
En begäran med cirka 1 140 namnPå Torget är det traditionsmässigt
underskrifter om att i första hand
”Stengissning”, fiskdamm och förriva upp beslutet om att anlägga en
säljning m.m, allt i Lions regi och
lekpark vid Norbergsån och i andra
handlarna har öppet och anordnar
hand genomföra en folkomröstning
tipspromenad.
om lekparkens placering har
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lämnats till kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade att
inte genomföra en folkomröstning
om lekparken med hänvisning till
att namninsamlingens krav på att
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund ska riva upp beslutet
om att anlägga en lekpark vid Norbergsån redan är uppfyllt.
Svar på motion om att utreda
statlig rovdjurspolitiks effekter
Christer Filipsson (FP) har lämnat ett förslag om att kommunen
ska utreda statlig rovdjurspolitiks
socioekonomiska effekter på kommunens ekonomi, invånare, näring
och attraktivitet.
Kommunfullmäktige svarade på
förslaget genom att besluta att
kommunen ska ta initiativ till en offentlig hearing om vargfrågan.
Malin Hedman
Kommunsekreterare
Evenemang novemberdecember 2012
November
26
28

Författaren Marianne
Cedervall, Tidningshörnan
Fest i byn, film

December
02
02
02
02
16
21

Adventsöppet på
biblioteket
Gott & Blandat med Bengt
& Cecilia Kyllinge
Julmarknad i Skinnarängs
kvarn
Skyltsöndagsevenemang på
Torget
Temagudstänst ”Rösten
som förmedlare”
Belladonnakörens julkonsert
Med reservation för eventuella ändringar.

Linje 500 besökte Storbritannien

Handelskväll i Norberg

I slutet av september reste arbetsgruppen för projekt Linje 500 till
London för att få inspiration inför
det fortsatta läsfrämjande arbetet
som pågår sedan 2 år tillbaka.
Projektets fokus är ungdomar
13 – 19 år och är ett samarbete
som drivs av biblioteken i Köping,
Kolsva, Skinnskatteberg, Fagersta,
Norberg och Avesta alla längs busslinje 500.
Tack vare ekonomiskt stöd från
Statens kulturråd i 2 år är projektet
nu i färd med att planera för ett 3:e
år. Västmanlands länsbibliotek och
Västmanlands lokaltrafik stödjer
och är aktiva i projektet.

Torsdagen den 25/10 var det dags
för ”Handelskväll” i Norberg!
Detta med anledning av att
Norberg utsetts till Årets företagarkommun 2012.

I London besökte arbetsgruppen
bibliotek och träffade personal
som arbetar med barn o unga. Ett
intressant besök var Store White
Chapel i East End. Där har man
satsat på att bygga ett bibliotek
integrerat med lokaler för vuxenstudier och en stor datorpark med
ett kafé intill. All personal som
anställs ska kunna arbeta med
besökare i alla åldrar, från barn till
vuxna. Biblioteket är engagerat i
aktuella samhällsfrågor och just nu
handlade om innevånarnas ohälsa
där man samarbetar med vårdcentraler.
Arbetsgruppen återvände till
Sverige med många nya ideér och
stärkta i vetskapen att biblioteken
spelar en stor och viktig roll i samhällets utveckling.
Pia Carlsson, pedagog

Trots rykande snöstorm så befann
sig flera tappra ute för att besöka de
kvällsöppna butikerna och svarade
på tipspromenaden.
De flesta verkade mycket nöjda
med arrangemanget, både företagare och besökare.

Caroline Skoglund-Jansson får ny frisyr

... och My har fått en ny hatt.......

Eva-Lena Silva
T.f redaktör

Välkomna traditionell
Luciatablå!
Bergslagens folkhögskola, musiklinjen besöker Teaterbiografen
Datum: 13/12
Tid: kl. 09:30
Plats: Teaterbiografen.

Arr: Kultur-, idrotts och fritidsförvaltningen
Linje 500-gänget.
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Förnyelse björkallé utanför
kommunhuset
Trafikverket planerar för en förnyelse av den björkallé som är
belägen strax utanför kommunhuset i centrala Norberg.
Anledningen är att befintliga träd är
gamla och utgör en säkerhetsrisk.
Alléer är dock biotopskyddade och
Trafikverket har därför skickat in
en ansökan till Länsstyrelsen om
tillstånd för avverkning och
återplantering.
Länsstyrelsen har ännu inte behandlat ansökan men så snart
tillståndet är klart kommer arbetena
att starta.
Erika Flygare
Planarkitekt/Landskapsarkitekt
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning
Plan- och byggenheten

