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Hur kommer du att komma ihåg år
2012? Är det den regniga sommaren, matcherna i fotbolls-EM eller
något på familjefronten som blir
ditt bestående minne av året?
I Norbergs kommuns historia tror
jag att 2012 kommer beskrivas med
orden Balanspaket, Årets företagarkommun, Skolrankning och Fortsatt samverkan.
Vi gick ju in i det här budgetåret
med ett besparingspaket på 11 Mkr.
Tack vare ett stort ansvarstagande
från alla parter, kluriga lösningar
och flera verksamhetsförändringar
har vi lyckats få utgifter och intäkter att gå ihop, samtidigt som de
välfärdstjänster kommunen erbjuder har en hög kvalitet. Verksamheterna håller sina budgetar och hade
det inte varit för de nedskrivningar
av värdet på skolfastigheterna som
vi gör hade kommunen visat ett
plusresultat även i år. Jag vill rikta
ett stort tack till alla inblandade för
att vi med gemensamma krafter har
lyckats med det.
Knappt hade fullmäktige antagit
det nya Tillväxtprogrammet, som
vi har tagit fram tillsammans med
Fagersta, förrän Norberg utsågs till
Årets företagarkommun 2012.
En utmärkelse så stor och fin att
det först var svårt att ta in. Att
företagen i vår kommun lyckas så
bra som de gör får positiva effekter
både på arbetsmarknaden, tillväxten, kommunens kostnader och
tron på framtiden. Från kommunens sida ska vi göra vad vi kan för
att tillväxtkurvorna fortsätter vara
positiva även kommande år.

Nr. 11

Norberg har fått sin första kooperativa förskola samma år som
kommunen rankas som Sveriges
13:e bästa grundskolekommun av
Sveriges Kommuner och Landsting.
Det rekordhöga meritvärde (niornas slutbetyg) som den rankingen
till stor del grundar sig på har visat
sig vara mer än en tillfällighet: nyligen kom informationen att niorna i
Norberg är bäst i länet på matematik och att våra lärare sätter rättvisande betyg. Det känns tryggt.
Tack vare ett mycket bra grundarbete av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund har Norbergs
kommun i år ingått ett samarbete
med Statens Bostadsomvandling.
Det kommer resultera i ett nytt,
modernt och attraktivt Trygghetsboende som vi planerar att inviga
runt nästa årsskifte. Det blir ett lyft
för hela Norberg, tror jag: både för
de äldre personer som kan få ett
tillgängligt och tryggt boende och
för de familjer som får möjlighet att
köpa de villor som förhoppningsvis
kan komma att frigöras i och med
detta.
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Det återstår förstås att se. För kommunens del hoppas jag på en ny
lekpark och mötesplats i sommar,
att vi kan inviga Sinnenas Trädgård
samt en satsning för att minska
barnfattigdomen och ungdomsarbetslösheten i Norberg.
Jag avslutar årets sista spalt med en
önskan till er alla om en fin, god
och mysig jul, oavsett hur du väljer
att fira den.

Åsa Eriksson, Kommunstyrelsens
ordförande (S)

Nya öppettider på polisstationen!
Från och med 4 december,
kommer polisstationen i Norberg
ha öppet för anmälningsupptagning och hittegods, tisdag-torsdag,
helgfria vardagar, mellan klockan
09.00-15.00.Personal från PKC tar
emot besökare under öppettiderna.

Ett annat fruktsamt samarbete
är Norra Västmanlands Ekonominämnd som vi i år har bildat
tillsammans med Fagersta kommun. Det känns bra att ingå i en
organisation som visar hög kvalitet,
är robust och som kan leverera bra
beslutsunderlag till politiken.

Kontakt

Vilka blir de stora händelserna som
vi kommer att minnas från år 2013?

T.f. redaktör
Eva-Lena Silva 0223-29131
eva-lena.silva@norberg.se

Årets företagarkommun 2012

Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-29123,
staffan.mood@norberg.se

Hemsida: www.norberg.se
Facebook: Norberg - låt dig överraskas

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 19
november 2012

Första spadtaget!

Utvecklingsplan för Prostudden
Kommunstyrelsen har beslutat ge
Västmanland-Dalarna miljö- och
byggförvaltning i uppdrag att
påbörja arbetet med en utvecklingsplan som innefattar attraktivt
boende i området vid Prostudden.
Omprövning av kontaktperson
för Kärrgruvan
Ett medborgarförslag om att
bevara Kärrgruvan levande har
lämnats till kommunen den 7 juni
2011. Fullmäktige beslutade att en
kontaktperson för företrädarna för
Kärrgruvan skulle utses och att beslutet skulle omprövas efter ett år.
Kommunstyrelsen har beslutat att
verksamheten med kontaktperson
för Kärrgruvans invånare avslutas
då efterfrågan på kontaktperson
varit låg.
Ny upphandlingspolicy
Upphandlingsenheten i Avesta har
utarbetat ett förslag till ny upphandlingspolicy. Den fastslår syftet
med den gemensamma upphandlings- och inköpsverksamheten och
reglerar det ansvar som skall gälla
inom kommunen. Målet beskriver
även de miljö-, sociala- och etiska
krav som ska användas vid upphandlingar samt vilken affärsetik
som skall tillämpas.
Kommunstyrelsens har beslutat
föreslå att fullmäktige antar den
reviderade upphandlingspolicyn
och att den ska gälla för Norbergs
kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att
verksamheterna uppmanas att vid
upphandling ställa krav på sociala
hänsyn när det är möjligt.
Vik. kommunsekreterare
Tove Winqvist

Statens Bostadsomvandling (Sbo)
och Norbergs kommun samarbetar
i ett projekt för att skapa ett
modernt, attraktivt och tillgängligt
Trygghetsboende i centrala
Norberg.
Fredag 30/11 togs ett
symboliskt första spadtag av Sbo’s
VD Ann Eriksson och kommunstyrelsens ordförande i Norberg,
Åsa Eriksson, för att markera att
ombyggnationen nu är inledd.

Norbergs kommun
tillönskar alla
en riktigt
God Jul
och
Gott Nytt År!

Mer information:
VD Sbo, Ann Eriksson,
070-6948600
Fastighetschef Monica
Hed-Johansson 0223-441 56
Kommunalråd Åsa Eriksson (S)
0223-29 280

Evenemang
december 2012
December
16
21

ALTERNATIV JUL
I Bibliotekets Vinterträdgård
Julafton kl. 15.00–21.00
Ingen föranmälan behövs. Vid
frågor, ring Roffe tel. 070-2499931
el. tel. 073-6102514
Välkommen!
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24
24
25
31

Temagudstänst ”Rösten
som förmedlare”
Belladonnakörens julkonsert, 19.00
Alternativ jul, 15.00-21.00
Vinterträdgården biblioteket.
Midnattsmässa i Norberg
Julotta, Karbenning 06.30
Julotta, Norberg 08.00
Nyårsbön Karbenning
17.00
Med reservation för eventuella ändringar.

