NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Höst är svampskog
samt framtagande av
budget
Jag är inte någon svampexpert
men älskar att leta trattkantareller.
Belöningen av turen till skogen
kan vara en svampmacka eller en
paj. Jag har gjort det förr och gör
det gärna igen, tackar alla ideella
krafter som skapar så många trevliga evenemang i Norberg. Jag berömmer gärna också samtliga
medarbetare som gör ett engagerat
arbete, denna gång också ett särskilt tack till det gröna gäng som
sköter om Norbergs parker och
blomsterarrangemang, ni gör verkligen ett riktigt fint arbete! Under
sommaren har jag inte bara varit
på semester i Finland samt besökt
Glasriket i Småland utan även letat
kontroller. Naturpasset i Norberg
erbjuder gå-lunka-löp samt paket
för cykelåkning. Jag rekommenderar verkligen orienteringsklubbens Naturpass, med kartorna i
handen kommer du att uppleva
miljöer som du förmodligen annars inte skulle besökt. Möjlighet
finns fortfarande att leta kontroller, orienteringen håller på fram till
den 30 september. Den som samlar 20 kontroller är med i utlottningen av ett fint pris.

Hösten är tiden för politiskt beslut
om budget inför år 2020 och vår
roll på ledningskontoret är att ta
fram underlag. En kommunal
budget handlar som alltid om prioriteringar och avvägningar. Tillväxttakten i svensk ekonomi tycks
avta, åren med en stark utveckling

av skatteunderlaget ligger antagligen bakom oss. Samtidigt står
såväl kommuner som regioner
inför stora demografiska utmaningar. Hur ska kommunsektorn
organiseras och finansieras framöver? Ska kommunerna hantera
färre eller få fler uppgifter? Min
bild är att kommuner får allt fler
uppdrag att hantera. Under senare tid har kommunernas arbete
med civilt försvar ökat, vilket
omfattar kompetenshöjande insatser gällande totalförsvar, skydd
av verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet samt
krigsorganisation och krigsplacering av personal.
Många kommuner får allt svårare
att klara av sitt välfärdsuppdrag,
det konstaterar tre forskare som
skrivit SNS Konjunkturrådsrapport 2019 Kommunernas framtid, SNS förlag. I rapporten finns
en idé om att flytta ansvaret för
exempel skola, från små kommuner till staten, regionen eller en
större grannkommun. På så sätt
kan man ha kvar den lokala förankringen i de verksamheter som
kommunerna behåller och samtidigt dra nytta av stordriftsfördelar i det som kommunerna lämnar. Men vill verkligen kommuner ha färre uppgifter? Ett område där kommuner mot statlig
finansiering bör kunna ta ett
större ansvar för är delar av arbetsmarknadspolitiken. Vår
styrka är flexibilitet med närheten
till invånare, företag och olika
former av vuxenutbildning.
Kommuner har sannolikt också
snabbare upphandlingsprocesser
jämfört med exempelvis Arbets-
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förmedlingen. I rapporten rekommenderas även ökad kommunal samverkan samt att vi effektiviserar verksamheterna genom att använda digitala hjälpmedel i än större utsträckning.
Kompetensfrågor och bemanningen är en annan stor utmaning. Denna fråga delar Norberg
med i princip samtliga landets
kommuner. Att arbeta i en kommun är att ha ett samhällsnyttigt
uppdrag. Att företräda och som
medarbetare ta ansvar för en
verksamhet som verkar för Norbergs kommuns invånare är ett
uppdrag med ett högre syfte än
organisationen själv. Detta är delar som vi behöver kommunicera
för att vara attraktiv även framöver, likaså fördelarna med att
vara medarbetare i mindre kommun. Vi behöver vara tydliga
med att vi erbjuder arbeten med
meningsfulla uppgifter, att som
medarbetare i en kommun är du
med och påverkar människors
vardag och framtid. Givetvis
måste arbetsuppgifterna uppfatttas vara utvecklande samt att
medarbetare ges möjligheter att
påverka arbetsinnehållet. Slutligen tror jag att medarbetare förväntar sig att vi i kommunen så
långt det är möjligt ger individanpassade villkor. Detta ger våra
medarbetare möjligheter att planera och
påverka
utifrån
vars och
en livssituation.
Hannu Högberg
Kommunchef
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Informationscafé

Dags för vattenavläsning

Du som är partner, familj, nära vän till
någon som är sjuk, har någon diagnos
eller funktionsnedsättning är välkommen
till höstens informationscafé på
Björkängen.

Varje år skickar Norra Västmanlands
kommunalteknikförbund (NVK) ut ett
avläsningskort till dig som är VA-kund och
ber dig att göra en avläsning av
vattenmätaren.

Gäster från Norbergs kommun kommer att vara
med under hösten. Informationscaféet kommer att
hålla till i lokal Bubblan på äldreboendet Björkängen.

Detta eftersom att räkningen för din
vattenförbrukning utgår utifrån en preliminär
förbrukning och en gång om året behöver du skicka in
dina uppgifter på hur mycket vatten som du faktiskt
har förbrukat.

Cafétillfällen i höst:
20 augusti klockan 14.00-15.30.
Anhörigstödssamordnare AnnMarie Åsberg,
Norbergs frivillig anhörigstödjare, ansvarig chef för
anhörigstöd Lena Bergman, biståndshandläggare
Veronica Kloo och Elisabeth Helenius.
17 september klockan 14.00-15.30. Rehabteamet
från Norbergs kommun ger tips.
15 oktober klockan 14.00-15.30. Korttids, vad är
det?
12 november klockan 14.00-15.30.
Sjuksköterskorna Pia Nyström och Veronica
Persson.

10 decemberklockan 14.00-15.30. Information om
framtidsfullmakt, god man/förvaltare.
Vi samarbetar med Fagerstas anhörigstöd som har
informationscaféer i Brukskyrkan i Fagersta.
Hjärtligt välkommen att besöka caféerna i båda
kommunerna. Kaffe finns att köpa till
självkostnadspris.
Ingen föranmälan krävs.
Arrangör: Norbergs kommun och Svenska
Kyrkan Norberg-Karbennings församling

Balansera mera
Under vecka 40, 30 september – 6 oktober
genomförs en årlig nationell kampanj – Balansera
mera. Kampanjen har tre teman: mat, motion och
medicin. Kampanjen uppmärksammar hur man själv
kan minimera risken för att falla.
Mer information kommer längre fram.

Kommande evenemang
21 september Engelbrekt gravel.
Distanser: 50 km eller 100 km
Start: Klockan 11.00 vid Centralskolan
Mål: Vid Centralskolan
Anmälan sker till Norbergs cykelklubb.
25 november Föreläsning med Hälsocenter.
Hur mycket rör du på dig i vardagen? Fysisk aktivitet
påverkar både vår fysiska och mentala hälsa på ett
positivt sätt.
Människokroppen är skapt för rörelse och motion gör
oss friskare, piggare och mer välmående. Kom och ta
del av vad fysisk aktivitet kan göra för dig. På
Hälsocenter kan du få stöd till att bli mer fysisk aktiv!
Tid: Måndag 25 november kl. 14.00-15.00
Plats: Fridahallen Norberg
Kostnadsfri entré.
Arrangör: Hälsocenter i samarbete med Norbergs kommun
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