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Skolverket presenterar varje år  
statistik över hur bra Sveriges  
skolor har lyckats, med hänsyn taget 
till bakgrundfaktorer.  
Måttet kallas SALSA. I årets  
sammanställning framgår att niorna 
som gick ut från Centralskolan i våras 
hade 22 % bättre måluppfyllelse än 
förväntat resultat. Det är otroligt bra 
– åttonde bäst i Sverige! Skolverket 
har för säkerhets skull kontrollerat att 
det inte råder betygsinflation på  
Centralskolan. Elevernas kunskaper 
är helt enkelt bra. Jag vill passa på att 
framföra ett varmt tack till all  
personal inom skolan som möjliggjort 
detta.  
 
Den Attraktiva Regionen 

Norbergs kommun ingår i ett pilot-
projekt som kallas Den attraktiva  
regionen. Det är ett treårigt forsknings-
projekt tillsammans med bl.a. Trafik-
verket, Länsstyrelsen Västmanland, 
Fagersta, Skinnskatteberg och  
Kungliga Tekniska Högskolan.  
Syftet är att skapa en god process för 
samhällsbyggnaden inför öppnandet 
av gruvor i norra Västmanland.  
Återupptagen gruvbrytning innebär 
en ny arbetsmarknad och nya sam-
hällsutmaningar.  
Pilotprojektet kommer att arbeta med 
hur vi kan skapa samarbetsformer 
och planera infrastruktur för en verk-
samhet som inte kommer att vara 
etablerad förrän om ca 10 år.  
Det är ett långsiktigt, strategiskt 
arbete som är betydelsefullt för 
utvecklingen av Norberg. 

 

 

Anställ en ung person som är 
arbetslös 

Vi fortsätter i år igen att uppmana 
alla arbetsgivare att anställa en  
arbetslös ung norbergare i fyra 
veckor i sommar. Att få chans till 
ett första steg in på arbetsmark-
naden, även om det är tillfälligt,  
är oerhört viktigt och betyder 
mycket för den unges fortsatta 
möjligheter. Arbetsförmedlingen 
hjälper till att hitta lämpliga  
kandidater för arbetsuppgifterna 
och kan bistå med kraftiga  
subventioner till den som  
anställer. Kontakta gärna mig eller 
Arbetsförmedlingen för mer  
information. Förra året fick tre 
arbetslösa unga jobb i Norberg, 
förutom de kommunala ferie-
jobben och vanliga semester-
vikarier. I år hoppas vi att det blir 
minst fem unga som får en chans 
att skaffa sig erfarenhet, referenser 
och ett utvidgat nätverk. 
 
Beredning av Budget 2015-2017 

Nu börjar budgetprocessen för de 
kommande tre åren. Så vitt vi kan 
bedöma i dagsläget ser befolkning-
en ut att öka något och skatte-
intäkterna är relativt stabila. Ett 
förhållandevis bra utgångsläge, 
med andra ord. Budgeten ska pro-
cessas i utskott och i samtal med 
fackliga företrädare innan den 
slutgiltigt fastställs av kommun-
fullmäktige i höst.   

Avslutningsvis kan vi glädjas åt att  
Norberg har berikats med ytterligare 

en utbildningsmöjlighet: sedan  
november kan man studera Svenska 
För Invandrare (SFI) i Norberg.  
Tack för det, NVU!  

 Åsa Eriksson (S) 
Kommunalråd i Norberg  
   

  ——— 
Välkommen till öppet temamöte 
2/4, med Pierre Schellekens, chef 
för Europeiska kommissionens 
kontor. 

Under kvällen ges information om 
EU med konkreta exempel på hur 
Norbergs kommun och norbergarna 
berörs av det som beslutas inom EU. 
Information kommer även att ges om 
valet till Europaparlamentet och  
vikten av att rösta. 
Talare är Pierre Schellekens som  
sedan 2009 är chef på Europeiska 
kommissionens representations-
kontor i Europahuset, Stockholm.  

Mötet är ett samarbete mellan  
kommunfullmäktige i Norberg och 
Europa Direkt-kontoret i Smedje-
backen. Europa Direkt-kontorets 
verksamhet kommer också att  
presenteras. 

 
 

 
Välkommen Du som vill veta mer! 
T.f. informatör Eva-Lena Silva 

Kontakt 
Ansvarig utgivare: 
Staffan Mood, 0223-291 23, 
staffan.mood@norberg.se 
 
Tf. redaktör: 
Eva-Lena Silva, 0223-291 31, 
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 ordnings-
föreskrifterna 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  
nyttjande eller den som endast till-
fälligt 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  
begravningsplatser.  

Föroreningar efter hundar skall 
plockas upp.” 
 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 

                    ——— 
 
Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
3 mars 2014 
Nedan följer ett urval av de ärenden 
som behandlades under sammanträ-
det. 
 

Antal ledamöter i fullmäktige 

Kommunallagen har ändrats så att 
kommuner med 8 000 röstberättigade 
invånare eller därunder ska ges möj-
lighet att bestämma antalet ledamöter 
i fullmäktige till minst 21. Kommun-
fullmäktige beslutade att antalet leda-
möter i fullmäktige ska vara oföränd-
rat med 31 ledamöter. 

Barn- och ungdomspolitiskt 
program  

Kommunfullmäktige beslutade att 
anta ett barn- och ungdomspolitiskt 
program för Norbergs kommun. 
Kommunstyrelsen gavs även upp-
draget att i programmets åtgärdsplan 
beakta barn och ungas möjligheter till 
internationellt utbyte. 

 

Nya priser för måltider i social-
förvaltningens matsalar 

Kommunfullmäktige beslutade att 
införa nya priser för måltider i social-
förvaltningens matsalar. 

Lunchpriserna höjs till 50 kronor för 
boende i särskilt boende och matlåda 
utan tillbehör kostar 45 kronor. 
Lunchpriserna för övriga pensionärer 
höjs till 55 kronor och matlåda utan 
tillbehör höjs till 50 kronor. Lunch-
priserna för anhöriga och  
kommunanställda i Norberg höjs till 
70 kronor och matlåda utan tillbehör 
höjs till 60 kronor. 

Lunchpriserna gäller från och med 
den 2 april 2014 och justeras årligen 
efter förändringarna i prisbas-
beloppet.  

Hannes Redrin, kommunsekreterare 

 

 
                ——— 

Evenemang mars/april 2014  
Mars 
29/3  ”Earth Hour”, globalt arrangemang, se artikel i Nyhetsbrevet  
April 
2/4  Kommunfullmäktiges årliga öppna temamöte 2/4, med Pierre  
  Schellekens  
26-27/4 Norbergs marknad 
 
(Uppdaterade och inrapporterade evenemang hittar du på norberg.se  
Med reservation för ev. ändringar” 

Norbergs kommun deltar i ”Earth 
Hour” den 29/3 2014! Delta Du 
också genom att släcka ljuset! 

 
 
 
 
WWF Earth Hour är världens största 
miljömanifestation då hundratals  
miljoner människor världen över visar 
sitt engagemang för klimatet genom att 
släcka ljuset under en timme. 
Norbergs kommun släcker ljuset i  
centrala delarna av Norberg under en 
timma mellan 20.30-21.30. Karta hittar 
du på www.norberg.se. 

Norbergs Ungdomsråd tillsammans 
med Bergslagens Folkhögskola  
uppmärksammar evenemanget genom 
att ha ett arrangemang i och vid  
Teaterbiografen i Norberg. 

Start klockan 20.00.  
Eldshow utanför Teaterbiografen. 
Levande ljus och akustisk sång och 
musik av Josefin Persson  på Teater-
biografens scen. 
Grupperna Rådjur och Universum  
underhåller (Bergslagens Folkhögskola) 
Kvällen avslutas med uppsändning av  
fördomar skrivna på Thailändska 
lyktor. 
 
Du är hjärtligt välkommen! 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 

                       ——— 


