
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

i Norberg uppskattas skatteintäk-
terna år 2019 till 274 miljoner 
medan statsbidragen beräknas till 
81 miljoner. 

Utvecklingen på arbetsmark-
naden har varit stark under ett 
antal år, tyvärr dock inte för alla 
grupper i vår region. På nationell 
nivå väntas ökningen av syssel-
sättningen om inte upphöra så i 
vart fall minska, högkonjunktu-
ren antas gå mot sitt slut nästa år. 
Följden är en svagare arbets-
marknad och en minskning av 
antalet arbetade timmar som 
följd. Det påverkar i sin tur skat-
teunderlaget, som under ett antal 
år i landet ökat med 4–5 procent 
per år. De närmaste åren beräk-
nas skatteunderlaget i stället öka 
med 3–3 ½ procent per år. Osä-
kerheter globalt påverkar Nor-
bergs kommunala ekonomi di-
rekt. 

Just nu är räntorna på kommu-
nens lån låga. Vad innebär Brexit 
och eventuell minskad frihandel 
överlag? Om det blir tullar för 
företagen i vår region riskerar 
detta påverka sysselsättningen 
negativt och därmed även den 
kommunala ekonomin. 

Flera kommuner har redan idag 
omfattande ekonomiska svårig-
heter. Det är sparbeting på grund 
av underskott. Så har det inte 
varit i Norbergs kommun utan 
det har varit positiva resultat un-
der en följd av år förutom under 
2018 då en större nedskrivning 
gjordes av Frida Hansdotter 
arena. Om ingen nedskrivning 
hade gjorts skulle det redovisade 

resultatet varit positivt även detta 
år. Prognosen i delårsrapporten 
för 2019 är plus 11,5 miljoner, 
men det är en förutsägelse som 
bygger på data om befolkningens 
storlek, skatteintäkter, statsbidrag 
och information från utskott och 
samverkansorgan. 

Det budgeterade resultat för året 
är 1,1 miljon vilket innebär ett 
prognostiserat överskott på 10,5 
miljoner jämfört med budget. 
Bakgrunden till den relativt 
starka ekonomiska prognosen är 
att utskotten håller sina budgetar.  

Samma är det med kommunfull-
mäktige vilket omfattar kommu-
nens samverkansorgan. Även de 
levererar goda ekonomiska resul-
tat. För att vara robust inför 
framtiden är det önskvärt att 
kommunen årligen når ett resul-
tatmål på två procent. Årets pro-
gnostiserade resultat i delårsrap-
porten är 3,3 procent.  

Du är välkommen som åhörare 
när delårsrapporten behandlas i 
kommunfullmäktige. 

 

Kommunerna och även regioner-
na är i början av en period med 
stora krav på omställning där be-
hov av ökade statsbidrag är stort. 
Det ökade trycket från demografin 
har varit känd under ett antal år. 
Norberg utgör inget undantag 
med att antalet äldre blir fler. An-
talet medarbetare som går i pens-
ion kommer att öka framöver vil-
ket påverkar den kommunala eko-
nomin i och med ökade pensions-
åtaganden. Vi behöver investera 
också i Norberg men inte främst 
på grund av en stor befolknings-
ökning. 

I flera kommuner har de ekono-
miska utmaningarna hanterats ge-
nom intäktsökningar från främst 
skatter samt av markförsäljningar 
som gynnats av högkonjunkturen. 
Många kommuner är i ett läge där 
de behöver fortsätta att investera 
stort med bakgrund i att befolk-
ningen ökar samtidigt som intäk-
terna förutspås minska. Gasa och 
bromsa samtidigt således. 

Den viktigaste intäktskällan för 
Norbergs kommun är skatt på ar-
betsinkomster, som i hög grad är 
beroende av antalet arbetade tim-
mar. En annan betydelsefull intäkt 
för kommunen är statsbidragen. I 
den delårsprognos som läggs fram 
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Sveriges kommuner 
och landsting ger 
återkommande 
ekonomirapporter. Det 
är egentligen en ganska 
dyster läsning.  

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Hannu Högberg 

Kommunchef 



Bibliotekets ändrade öppettider 

Biblioteket har ändrade öppettider i 
november. 

Fredag 1 november stänger biblioteket klockan 15.00 
(ordinarie tid 17.00). 

Tisdagen den 12 november är biblioteket stängt för 
verksamhetsplanering. 

 

Polisen informerar 

Hösten är här och snart även vintern. Vi 
har redan förvarnats om vad som komma 
skall eftersom vi tvingats skrapa is från 
bilrutorna vid flera tillfällen. Med hösten 
följer som alltid mörkret och mörkret gör 
att vi måste hjälpa varandra att synas.  

Det är en fröjd för ögat att se alla som bär sina 
reflexvästar, men tyvärr är det många som väljer att 
inte ha någon form av reflex på sig. Jag förundras 
ibland över att det för de allra flesta är självklart att 
använda bilbälte när man kör bil, hjälm när man kör 
motorcykel eller moped, men inte att använda reflex. 
Detta trots att reflexer är ett enkelt och billigt sätt att 
förebygga olyckor. 

Det har varit en förhållandevis lugn sommar och höst i 
kommunen. I flera av länets kommuner har många 
ägare till främst BMW blivit frånstulna bilens ratt. 
Dessa tillgrepp är ett stort problem i hela landet. Det är 
krockkudden som sitter i ratten som är stöldbegärlig. 
Du själv kan förebygga att bli utsatt för stöld från bilen 
genom att alltid låsa bilen och inte förvara några 
värdesaker i den. 

Vintern är snart här och kom ihåg att byta till 
vinterdäck i tid. Det är onödigt att vänta tills dess att 
snön redan ligger på marken.  

Jag har mitt kontor i kommunhuset och finns 
tillgänglig för besök. Men jag kommer inte att kunna ha 
fasta tider när kontoret är öppet. Jag ingår i ett projekt 
som drivs i fem av länets kommuner, vilket gör att jag 
är borta på annat halva min tjänstgöring. 

Ni kan nå mig lättast på telefon 010-567 53 94 där vi 
kan komma överens om en mötestid.    

 

Eva Lindberg 
Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland    

Kommunfullmäktige i korthet 

Nedan följer några av de ärenden som 
behandlades under kommunfullmäktiges 
sammanträde den 30 september 2019.  

Nytt reglemente samt nytt samverkansavtal för 
Västmanlands- Dalarna lönenämnd från år 2020 
Västmanland-Dalarna lönenämnd är en gemensam 
lönesamverkan mellan kommunerna Fagersta, 
Avesta, Norberg, Skinnskatteberg och Hedemora. 
Norbergs kommun är värdkommun och den 
gemensamma nämnden ingår i Norberg kommuns 
organisation. 

Från den 1 januari 2020 ingår även Smedjebackens 
kommun i Västmanland-Dalarna lönenämnd. 

Ny taxa för plan- och bygglovsverksamheten 
samt ny taxa för prövning, anmälan och tillsyn 
enligt miljöbalken 
Kommunfullmäktige beslutade att dessa nya taxor 
antas. 

Djurbadplats 
Kommunfullmäktige har beslutade att motionen 
bifalls delvis.  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
uppdras att skylta upp Prostudden som tillåtet för 
bad av djur. 

Kicki Wallin 
Kvalitetsutvecklare 

Välkomna att fika på 

seniorgården! 

Vi vill hälsa er hjärtligt välkomna att 
besöka café och seniorgården på 
Resedan- 

Måndagscafé med underhållning klockan 15.00–
16.30. Vem som står för veckans underhållning går 
att läsa i Fagersta-Posten på måndagar på sista sidan 
under Dagboken. Anslag finns vid Resedans matsal.  

Tisdag, onsdag och torsdag är seniorgården öppen 
mellan klockan 14.00–17.00. 

Serveringen är som vanligt öppen fram till klockan 
14.00 med möjlighet att köpa lunch klockan 11.00–
13.00. Du kan även köpa fika efter 
klockan 14.00. 

Varmt välkomna att umgås! 

 



Spökfredag på torget 

Fredagen den 1 november är 
det dags för en ryslig 
spökkväll i centrala Norberg. 
Små som stora är välkomna 
till en kväll där det bland annat bjuds på 
bus eller godis, ansiktsmålning och dans 
med DJ Dracula. 

Kl. 15.00-17.00. Kuberafrisörerna erbjuder 
ansiktsmålning och hårstyling. 

Kl. 18.00-19.00. Elsa Andersons konditori bjuder in 
alla små läskiga varelser att dansa loss med DJ Dracula. 

Kl.16.30-18.00. ICA Gruvhallen bjuder på godis till alla 
utklädda barn samt har en tävling i butiken där man 
kan vinna godis. 

Kl. 16.30-18.00. Coop Konsum erbjuder bus och godis 
för alla utklädda. 

Kl. 16.30-18.00. Strands blommor vill att barnen 
hjälper dem att räkna alla spindlar som snart invaderar 
växtriket, men passa er för köttätande växter! 

Kl. 16.30-18.00. Klockargårdens spökiga trädgård 
erbjuder korvgrillning. Gratis för alla barn. 

Kl. 16.30-18.00. Pias skattkammare har både 
härligheter och läskigheter att bjuda på. 

Kl. 17.30-18.15. ScaryRun! Ett roligt lopp för barn i 
åldern 5-12 år där man kan bli skrämd och jagad. 

Kl. 18.30-19.00. BigScaryRun!  

Kl. 18.00-20.00. Skräckfilm i Frida Hansdotter Arena. 

Ansvarig utgivare 

Hannu Högberg 

Kommunchef 

Redaktör 

Nadja Vuorinen 

Informatör. Telefon: 0223-291 65 

www.norberg.se 

facebook.com/norbergs.kommun 

Förskolan Skogsgläntan jobbar 

med hållbar utveckling  

Barnen och personalen går regelbundet 
till närmsta miljöstation och lämnar det 
skräp som de har sorterat på 
avdelningen. 

Avdelningen Humlan jobbar med 
sopsamlarmonster, det är monster som lär barnen 
att sortera rätt.  

Läroplanen för förskolan säger att ”Barnen ska ges 
möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val 
människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – 
såväl ekonomisk och social som 
miljömässig” (Lpfö18 s.9). 

Evenemang 

1 nov  Spökfredag 

3 nov  Folkhemsturen 

5 nov  Informationsträff om solel 

25 nov Föreläsning på Hälsocenter 

Med reservation för eventuella ändringar. 


