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Tack vare god hushållning med till-
gängliga resurser, en tydlig styrning 
och mycket bra budgetdisciplin visar 
alla utskotten i kommunstyrelsen 
positiva resultat. Samverkansorganen 
har också klarat sina verksamheter 
utan ytterligare tillskott från kommu-
nen och Norra Västmanlands Kom-
munalteknikförbund lämnar tillbaka 
en större summa till kommunen för 
åtgärder som inte hunnits med under 
året. En relativt mild och snöfattig 
vinter och ett bättre ränteläge än be-
räknat bidrar också till att Norbergs 
kommun återigen gör ett bra ekono-
miskt resultat: plus 6 Mkr. 

 
 Att kommunen gör ett ekonomiskt 
överskott, alltså gör av med något 
mindre pengar än vi får in, är helt 
nödvändigt. Precis som att familje-
ekonomin behöver gå plus över tid 
för att ha pengar över när tvättmaski-
nen går sönder eller en längre resa 
ska genomföras behöver kommunen 
ha pengar på banken till investeringar 
och fastighetsunderhåll.  

 Mitt intryck är att kommunen börjar 
komma ikapp när det gäller under-
hållet av våra verksamhetslokaler. 
Något av det som har skett under 
året är att ventilationsutbytet och 
renoveringarna på Centralskolan änt-
ligen är färdiga. Det är ett omfat-
tande arbete som har kostat åtskilliga 
miljoner kronor och som har för-
svårat undervisningen för elever och 
personal. Samtidigt var det nödvän-
digt att förbättra ventilationen för att 
leva upp till gällande krav och på 
köpet fick vi en allmän uppfräsch-
ning, fler klassrum, ett nytt skol-
bibliotek och nya elevtoaletter. Det 
var välbehövligt. De kommunala bo-
stadsfastigheterna har fortfarande 
stora underhållsbehov.  

 
2014 är åttonde året i rad som Nor-
bergs kommun gör ett positivt eko-

nomiskt resultat före extraordinära 
poster. Under den gångna mandat-
perioden har det sammanlagda eko-
nomiska resultatet förbättrat det egna 
kapitalet med drygt 20 Mkr samtidigt 
som vi har amorterat 12,5 Mkr på 
kommunens låneskuld. Det gör skill-
nad. När jag tillträdde som  
kommunalråd hade kommunen årliga 
räntekostnader på ca 5 Mkr/år. Idag 
betalar kommunen knappt 3 Mkr i 
ränta på lånen. Den mellanskillnaden, 
2 Mkr/år, är pengar som kan satsas 
på bättre verksamhet för barn och 
äldre.   
 
 Att det egna kapitalet nu är väsentligt 
större gör att kommunen kan satsa 
lite extra och t ex renovera Björk-
ängens kök och bygga ut Blåsippans 
förskola med en ny avdelning. 

 Ett förbättringsområde för Norbergs 
kommun är att tydligare kunna pre-
sentera i vilken utsträckning verksam-
heterna lyckas nå de mål som politi-
ken beslutat om. Det kommer vi att 
jobba med under 2015 för att alla – 
medborgare, politiker, personal och 
externa aktörer – på ett enkelt sätt 
ska kunna se vilka styrkor och för-
bättringsområden kommunens verk-
samheter har.  
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Åsas spalt februari 2015 
 
Nu när vintern börjar övergå mot 
vår går kommunen in i budget-
arbetet inför nästa år. Den 25 mars 
ska Kommunstyrelsens Allmänna 
utskott (tillika budgetberedning) 
besluta om preliminära ramar för 
alla kommunala verksamheter år 
2016-2018. Före det redogör före-
trädare för samtliga verksamheter 
hur de ser på framtiden, vilka verk-
samhetsförändringar de vill göra 
och vilka investeringar de priorite-
rar högst. Vanligtvis är behoven 
och önskemålen långt mycket 
större än de medel kommunen för-
fogar över och det är budgetbered-
ningen som har uppgiften att göra 
en samlad bedömning om var be-
hoven är som störst och prioritera 
pengar därefter. 

 Samtidigt är vi i slutfasen av att 
sammanställa året som nyss passe-
rade. 2014 blev ett händelserikt år 
för Norbergs kommun, på flera 
sätt: vi har rekryterat ny personal 
på flera nyckelpositioner, antalet 
asylsökande som vistas i kommu-
nen har ökat och i augusti hotade 
den stora skogsbranden att sluka 
hela kommunen i sina lågor. 

 Att klara dessa utmaningar med en 
snålt tilltagen budget är en bedrift. 
Regeringen anslog 2 Mkr var till de 
fyra branddrabbade kommunerna 
och det har täckt de kostnader 
Norbergs kommun haft i samband 
med branden. Däremot täcker inte 
den schablonersättning kommuner-
na får från staten de kostnader vi 
har för undervisning av asyl-
sökande barn. 



 

Väntjänsten i Norberg 
Till dig som behöver hjälp med att 
handla, sjukhusbesök med mera. 

Ring Väntjänsten i Norberg  
Mob 076 - 217 73 03 
Om du vill bli medarbetare i  
Väntjänsten och hjälpa till hos någon 
äldre person, ring då ovanstående 
nummer. Du behövs../ 
T.f. informatör Eva-Lena Silva 
Tfn  0223 - 29 131 

 
Earth Hour 2015 ! 

 
 
Den 28 mars 2015 klockan 20:30 – 
21:30 släcks ljuset för klimatet under 
evenemanget Earth Hour. Världs-
naturfonden har inbjudit alla Sveriges 
kommuner att delta. 

Norbergs kommun deltar, delta du 
också! 

Karta över nedsläckta delar av cen-
trala delarna, hittar du på 
www.norberg.se. 
Du kan också hämta karta på Biblio-
teket och kommunens reception. 
T.f. informatör Eva-Lena Silva 
Tfn  0223 - 29 131 
             —————- 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
26 januari 2015 

Avtackning av gamla ledamöter av 
kommunfullmäktige 

Ordinarie ledamöter av kommunfull-
mäktige som sitter längre än tolv år  
tackas av med en minnesgåva när de 
inte längre sitter i kommun-
fullmäktige.  

För den nya mandatperioden så har 
åtta gamla ledamöter tackat för sig 
och därför så avtackades de med en 
varsin minnesgåva samt en blomma. 

     ——— 

Medborgarförslag om hjärtstartare 

Ett medborgarförslag är ett förslag 
från en eller flera invånare som är 
boende i kommunen och det står var 
och en fritt att lämna in ett sådant 
enligt kommunfullmäktiges arbets-
ordning. Ett medborgarförslag har 
tidigare lämnats in till kommunfull-
mäktige den 3 mars 2014 och den 26 
januari 2015 fattades beslut i frågan. 
Kommunfullmäktige beslutade föl-
jande:  

1.Vid behov så bekostar och ombe-
sörjer Norbergs kommun en hjärt-
startare på lämplig kommunal anlägg-
ning dit allmänheten har tillträde 
centralt i Norberg. 

2. En eventuell finansiering av hjärt-
startare hänskjuts till budgetbered-
ningen i mars 2015 att behandla. 

3. Medborgarförslaget anses därmed 
besvarat. 
 
Motion om uppvaktning av 100-
åringar i Norbergs kommun 

En motion är ett förslag till kommun-
fullmäktige som ställs av en eller flera 
ledamöter av kommunfullmäktige. 
Motionen i fråga lämnades in den 3 
mars 2014 och den 26 januari 2015 
fattades beslut i frågan. Kommunfull-
mäktige beslutade följande: 

1. Motionen bifalls enligt nedanstå-
ende. 
2. Ledningskontoret ges ansvaret att 
ta fram uppgifter på 100-åringar och  
överlämna dessa till kommunfullmäk-
tiges presidium senast två veckor före 
aktuell födelsedag. 
 
3. Presidiet tar kontakt med jubilaren 
eller anhörig för att höra om upp-
vaktning är lämplig. Presidiet ansva-
rar sedan för att en bukett blommor 
skickas till den som ska uppvaktas. 

4. Medlen tas från kommunfullmäkti-
ges budget inom ram. 

Andreas Johansson, kommunsekreterare 
Tfn 0223 - 29 106 

                        

Ett stort tack föreningen  
Engelbrektsloppet och grattis 
Frida Hansdotter! 
 
Tack alla funktionärer, frivilliga,  
tävlande och besökare, för en fantas-
tiskt skidhelg! 
Grattis Frida Hansdotter, till VM-
silver! Starkt jobbat! 
 
T.f. informatör Eva-Lena Silva 
Tfn 0223 - 29 131 
 
 
8/3 Internationella Kvinnodagen 

Internationella kvinnodagen kan vara 
en av de viktigaste dagarna som FN 
utsett.  Ur programmet: 

*Vernissage Konstutställningen  
”SYSTER” 
*Internationell kvinnolunch 
 Mariagården. (OBS! Endast kvinnor 
 på lunchen. Barnfritt!) OBS! 50:-
*Quinnoquiz 
*Workshops 

*Föreläsning på biblioteket 
 Lena Kjersén Edman. 
"En snabbguide till den kvinnliga 
litteraturhistorien" 
*Musik  
*Lättare middag, Need Coffeshop 

*Föredrag, konstutställning, live-
musik av Bergslagens folkhögs-
kola samt EIRIN OLSSON! 
 
Fullständigt program hittar du på 
kommunens evenemangskalender. 

Arr: Ideella föreningen culturing m.fl. 

Mob  076 - 051 05 00 

     ——— 

     ——— 



 

Vad vill du veta om Norbergs  
kommun? 

Vi tar gärna emot tips om sådant du 
skulle vilja veta mer om, så att vi kan 
skriva i kommande Nyhetsbrev. 
Denna gång fick vi tips om att på-
minna om ”Väntjänsten” 

Kontakta gärna t.f. informatör: 
eva-lena.silva@norberg.se  
Telefon: 0223-29 131 

                   

 

 

 

 

 

 
Det är fortfarande vinter och 
skidspår och backar  
prepareras! 

Information om skidspår i Norberg 
hittar du enklast på www.skidspar.se  
där föreningarna lägger in senaste  
spårstatus. 
Information om Klackbergsbacken 
hittar du enklast på: 
http://norbergsslalomklubb.se/  
 
T.f . informatör  Eva-Lena Silva 
Tfn 0223 - 29 131 

     ——— 

”Get-Online-Week” i Europa 
och Norberg! 
 
23-29 mars är det Get Online Week i 
Europa. 
Norbergs bibliotek deltog 2014 med 
med miniföre-läsningar om surf-
plattor, kameror, datorer och mycket 
mer. 
 I år skall vi såklart också delta och 
nu vill gärna veta vad just DU är  
nyfiken på när det gäller det digitala 
tekniken, så att vi kanske kan få till 
ett  program som passar just DIG! 
 
Vill du lära dig om Internet, hur man 
betalar räkningar via nätet, laddar ned 
e-böcker, flyttar foton från kamera till 
dator, programera ett spel eller musik, 
Spotify, Facebook eller Twitter? Eller 
kanske redigera en film du tagit med 
din mobil? 
Lämna förslag till: 

T.f. informatör Eva-Lena Silva 
Tfn 0223 - 29 131 
eva-lena.silva@norberg.se 
 

 
 

”Det som göms i snö, kommer 

upp tö”  

 
Nu när snön försvinner så kommer 
både blommor och annat mindre 
trevligt upp. De lokala ordningsföre-
skrifterna hittar du på 
www.norberg.se. 
 

Lokala ordningsföreskrifter 

Beslutade av kommunfullmäktige 

2013-12-09 § 114 

”HUNDAR 

 11 § Hundens ägare, den som tagit 
emot en hund för underhåll eller nytt-
jande eller den som endast tillfälligt 
vårdar en hund, är skyldig att 
följa bestämmelserna i 12 §. 

Det som sägs i denna paragraf gäller 
inte för ledarhund för synskadad 
person eller för polishund i tjänst. 

12 § Hundar skall hållas kopplade på 
offentliga platser. 

Tikar skall under löptid hållas kopp-
lade inom hela kommunen, dock inte 
inom inhägnade områden. 

Hundar får inte vistas på begrav-
ningsplatser. 

Föroreningar efter hundar skall 
plockas upp.” 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 
Tfn 0223 – 29 131 
 

 

 
                  ——— 

Evenemang 2015 

Mars 
8 Internationella Kvinnodagen 
          Program för dagen hittar du  
          på norberg.se 

28 Earth Hour 2015 
 Karta över avstängningar  
          hittar du på  norberg.se 
 

April 
25-26 Prel .Norbergs Marknad 
 

Maj 
16 Norbergsrundan, 2015,  
          cykeltävling 
(Uppdaterade och inrapporterade  
evenemang hittar du på norberg.se ) 
Med reservation för ev. ändringar 

     ——— 

     ——— 


