
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

insatser efter träffar med arbets-
givare och arbetssökande. Vi för 
en kontinuerlig dialog men läget 
präglas av en osäkerhet inom 
myndigheten om hur det kom-
mer att bli. 

Ett så kallat regleringsbrev kom-
mer innan jul som kanske klargör 
en del. Oavsett antal kontor och 
medarbetare finns grunduppdra-
get med att sammanföra arbets-
sökande och arbetsgivare. Klart 
är att det blir andra aktörer än 
statliga arbetsförmedlare som 
kommer att arbeta med jobb-
matchning. En utredning ska un-
der våren klargöra om kommu-
nerna kan ta över delar av Ar-
betsförmedlingens nuvarande 
roll. 

En framgångsfaktor för att få ut 
fler i en arbetsgemenskap är en 
effektiv samverkan med sam-
manhängande processer runt den 
arbetssökande individen. Kom-
munen är en part, de match-
ningsaktörer som kommer att 
finnas en annan, arbetsgivare, 
utbildningsanordnare samt Ar-
betsförmedlingen. 

En ytterligare framgångsfaktor är 
samverkan över kommungränser 
och att det finns ”jobbspår” för 
de individer som är i behov av 
stöd och insatser från både kom-
munen och Arbetsförmedlingen.  

Norra Västmanlands utbildnings-
förbund (NVU) är under av-
veckling. Gymnasieskolan och 
andra utbildningar kommer att 
vara kvar men den politiska styr-
ningen kommer att se an-
norlunda ut när NVU avvecklats 

eftersom skolan kommer att vara 
del av Fagersta kommuns organi-
sation. I frågor om gymnasie-
skola och vuxenutbildning finns 
mycket tydliga näringslivsper-
spektiv med rekryterings- och 
kompetensutvecklingsfrågor att 
värna. Med avvecklingen kom-
mer en del uppgifter som idag 
hanteras av NVU att behöva skö-
tas av varje kommun för sig. 

Med underlag från tjänsteperso-
ner kommer politiken i Norberg 
att staka ut hur vi vill ha det med 
gymnasieskola, vuxenutbildning, 
SFI och den lokala arbetsmark-
nadspolitiken samt tydliggöra hur 
våra samverkansplattformar ska 
se ut och vad som bör vara i egen 
regi.  

Jag önskar en trevlig och trivsam 
jul och passar också på att fram-
hålla en ideell insats. Jag tänker 
på Rolf Rydelius som år efter år 
arbetar med att skapa julstämning 
för invånare som kanske inte har 
någon familj att fira julen tillsam-
mans med. I år blir trettonde året 
som Alternativ jul firas i biblio-
teket på julafton. Rolf lotsar det 
hela men flera andra främjare 
finns också. Tack till Hotell Eng-
elbrekt, ICA Supermarket och 
COOP i Norberg, Mariagården, 
Fagersta-Posten samt Norbergs-
bladet.   

Jag har vänner som bor i Växjö 
och fram till första advent hade de 
fått fem soltimmar under måna-
den och månadens två sista dagar 
förstörde möjligheten till ett bot-
tenrekord. Även Norberg fick en 
riktigt solig och vinterlik första 
advent och en stämningsfull jul-
marknad.  

För ett tag sedan var jag med på 
en presskonferens om de hus som 
är under uppförande i Klackberg 
vid Norens Västra strand. Det är 
positivt att det byggs nya bostäder. 
Det är sjönära hus och om inte 
med ett direkt ski-in ski out läge så 
är det inte många meter till pistade 
konstsnöspår, utförsåkning samt 
härliga MTB-slingor som flera av 
Norbergs fantastiska föreningar 
underhåller. 

Arbetsförmedlingen är under en 
omfattande och snabb omorgani-
sation. En del beror på myndig-
hetens satsning att bli mer digital, 
det är deras förnyelseresa men en 
annan bakgrund är att Arbetsför-
medlingen relativt snabbt dragit 
ned på antalet kontor och medar-
betare. Med färre arbetsförmedlare 
finns en fara att de statliga arbets-
marknadsmedel som finns att dis-
ponera inte blir verksamma. Per-
sonal behövs för att ta beslut om 
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November blev en 
riktigt mörk månad. 
Solen lyste med sin 
frånvaro och himlen 
dominerades av 

moln. 

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Hannu Högberg 

Kommunchef 



Studiestartsstöd och 

hemutrustningslån 

Studiestartsstöd är en satsning från staten 
för att fler ska få större ekonomiska 
möjligheter att studera. Satsningen riktar 
sig främst till dig som inte har en avslutad 
gymnasieutbildning. 

Studiestartsstöd är ett bidrag som vissa arbetslösa kan 
få under en kortare tid för att läsa in en 
gymnasieutbildning och öka chanserna till jobb. Det är 
hemkommunen som i första hand bedömer vilka som 
tillhör målgruppen för studiestartsstödet. Det är 
också där som du gör din ansökan. 

För att ha möjlighet till studiestartsstödet ska du: 

• vara 25-56 år 

• ha behov av utbildning på grundskole- eller 
gymnasienivå för att kunna få ett arbete 

• inte ha haft studiestöd från CSN under de senaste tre 
åren 

• ha kort tidigare utbildning 

• varit anmäld som arbetssökande hos 
Arbetsförmedlingen i minst sex sammanhängande 
månader, och under samma tid varit arbetslös eller 
deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program, eller ha 
deltagit i etableringsinsatser och vars etableringsplan 
har upphört att gälla för att tiden i plan har löpt ut. 

Stödet är på cirka 8 500 kronor för fyra veckor, som du 
kan få under maximalt 50 veckors studier på heltid. 
Läser du på 50 procent motsvarar det 100 veckor. Om 
du har vårdnaden om barn kan du få tilläggsbidrag. 

Du kan inte få studiestartsstöd om du studerar på SFI. 

Du som kommit till Sverige som flykting kan i vissa fall 
få låna pengar av CSN för att köpa möbler och 
utrustning till hemmet. Du som omfattas av det 
kommunala flyktingmottagandet kan få låna pengar för 
att köpa möbler och annan utrustning till ditt hem. Det 
kan vara sängar, tallrikar, kastruller och stolar. Du får 
inte använda pengarna till exempelvis mat, 
mobiltelefon eller hyra för bostaden. Pengarna du lånar 
måste du betala tillbaka senare 

Kontakt och mer information om hur du söker: 

Karin Nordlund 
Integrations- och arbetsmarknadsstrateg 
Telefon: 0223-290 24 
E-post: karin.nordlund@norberg.se 

 

Kommunfullmäktige i korthet 

Nedan följer några av de ärenden som 
behandlades på kommunfullmäktiges 
sammanträde den 4 november 2019. 

Norbergs kommuns delårsrapport 
Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för 
Norbergs kommun per den sista augusti år 2019 
med resultatprognos för helåret. Rapporten finns att 
läsa i sin helhet på Norberg kommuns hemsida. 

Skattesatsen för år 2020 beslutades  
Den kommunala skattesatsen för år 2020 fastställs 
till 22,66 kronor per skattekrona, det vill säga 
oförändrad i förhållande till år 2019.  

Norbergs kommuns budget för år 2020 med 
plan för åren 2021 och 2022 
Kommunfullmäktige beslutade om Norbergs 
kommuns budget i 23 punkter. Bland annat 
beslutades att resultatmål för år 2020 fastställs till 
1,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,33 procent 
av skatter och statsbidrag, och för åren 2021-2022 
till 2,0 procent av skatter och statsbidrag. 

Kicki Wallin 
Kvalitetsutvecklare 

Studiecirkel Digi 60+ 

Är du över 60 år och vill lära dig mer om 
användningen av läsplatta, smarta 
telefoner eller bärbara datorer? Då är du 
välkommen att vara med i vårens 
studiecirkel Digi 60+. 

I studiecirkeln får du lära dig att skapa e-post, 
använda bank-ID, söka på internet och hur du kan 
använda digitala tjänster som 1177, Skatteverket och 
kommunens hemsida. Du kan välja mellan två 
grupper som träffas på onsdagar eller torsdagar. 

Startdatum: Onsdagen den 8 januari eller 
torsdagen den 9 januari  
Tid: Klockan 9.00-11.30 på biblioteket 

Antalet träffar är 6 stycken och sker på onsdagar 
eller torsdagar helt kostnadsfritt. Du behöver ha 
med dig egen dator, surfplatta eller smart telefon. 
Fika ingår. Antalet platser är begränsat till 10 
stycken. 

Anmäl dig till helen.partanen@abf.se eller telefon 
021-470 75 61 senast 19 december. 

Digi 60+ är ett projekt inom Region Västmanland 
och genomförs i samverkan med ABF Västerås. 



Evenemang 

 

21 dec Kortfilmsdagen, klockan 15. Fri entré. 

24 dec Alternativ jul i bibliotekets vinterträdgård. 

Ingen föranmälan krävs. Klockan 15-21. 

Med reservation för eventuella ändringar. 

Nya öppettider på Återbruket 

Från och med den 1 januari 2020 har 
Återbruket ändrade öppettider. 

Måndag, onsdag och torsdag öppet 10-14 & 15-19 
Söndagar öppet 10-15 

För aktuella öppettider se VafabMiljös hemsida. 

Polisinformation 

Äntligen är december här och snart så 
vänder vi mot ljusare tider. 

Även om december är en månad som verkligen jäktar 
på de flesta av oss, så är det ändå skönt att veta att det 
mörker som vi haft under hela november sakta men 
säkert lättar upp. 

Det är så fint i centrum av alla ljus som satts upp. Men 
det innebär inte att vi för den skull kan hoppa över att 
använda reflexer. Vi måste hjälpa varandra att synas i 
trafiken genom att använda någon form av reflexer.  

Jag vill återigen uppmana till försiktighet när ni svarar i 
telefonen. Många bedragare ringer för att försöka få 
oss att använda bankdosan för olika banköverföringar. 
Kom ihåg att banken och polisen aldrig begär ut några 
bankuppgifter via telefon. Får ni ett samtal där ni 
uppmanas att använda bankdosan, avsluta samtalet. 

Det är roligt att så många har tagit del av den 
information som kommunen och polisen lagt ut på 
kommunens hemsida. Tanken är att vi med jämna 
mellanrum ska lämna ut aktuell information och någon 
gång per år visa brottsstatistik på årsbasis gällande vår 
kommun. 

Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra 
Västmanland 

 

Vi önskar alla en god jul och 
ett gott nytt år! 

Öppettider jul och nyår 

Under jul och nyår har kommunhuset 
ändrade öppettider. 

Måndag 23 december 8.30-11.30 
Julafton Stängt 
Juldagen Stängt 
Annandag jul Stängt 
Fredag 27 december 8.30-11.30 
Måndag 30 december 8.30-11.30 
Nyårsafton Stängt 
Nyårsdagen Stängt 
Torsdag 2 januari 8.30-11.30 
Fredag 3 januari 8.30-11.30 
Trettondag jul Stängt 
Tisdag 7 januari 8.30-16.00, lunchstängt 11.30-
13.00 

Bibliotekets öppettider jul och 

nyår 

Under jul och nyår har biblioteket 
ändrade öppettider. 

Måndag 23 december öppet 13.00-17.00, 
tidningshörnan öppnar klockan 10.15 
Julafton Stängt 
Juldagen Stängt 
Annandag jul Stängt 
Fredag 27 december öppet 13.00-17.00, 
tidningshörnan öppnar klockan 10.15 
Måndag 30 december öppet 13.00-17.00, 
tidningshörnan öppnar klockan 10.15 
Nyårsafton Stängt 
Nyårsdagen Stängt 
Fredag 27 december öppet 13.00-17.00, 
tidningshörnan öppnar klockan 10.15 
Torsdag 2 januari 13.00-17.00, tidningshörnan 
öppnar klockan 10.15 
Fredag 3 januari  13.00-17.00, tidningshörnan 
öppnar klockan 10.15 
Trettondag jul Stängt 

 

 

 

 

 

 

 

Ansvarig utgivare 

Hannu Högberg 

Kommunchef 

Redaktör 

Nadja Vuorinen 

Informatör. Telefon: 0223-291 65 

www.norberg.se 

facebook.com/norbergs.kommun 


