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och det är inte hållbart.  
Av det skälet har jag bett Västman-
lands Kommuner & Landsting och 
Landshövdingen om hjälp samt krävt 
av den nya regeringen att åtgärder 
vidtas för att asylmottagningen för-
delas över landets kommuner.  

När en person söker asyl i Sverige 
ligger ansvaret på den statliga myn-
digheten Migrationsverket.  
Migrationsverket hyr lägenheter av 
en privat fastighetsägare i Norberg 
(Bolagshagen) och har upphandlat 
tillfälliga anläggningsboenden av  
privata företag som har fastigheter i 
Norberg (Fliken, Klackbergsgården, 
Stora Björkås). Kommunen har 
ingenting att säga till om när dessa 
avtal skrivs. Kommunen är däremot 
skyldig att erbjuda förskola och skola 
för alla asylsökande barn som vistas i 
vår kommun. 
Det ska vi givetvis göra så gott vi kan 
men det är en stor utmaning att på 
mycket kort tid ordna verksamhet  
för närmare 100 barn, utanför det 
ordinarie skolsystemet.  

Kommunen har ett avtal med Läns-
styrelsen Västmanland att ta emot 26 
nyanlända som har fått permanent 
uppehållstillstånd (PUT) per år. Till 
det kommer ett avtal med Läns-
styrelsen att ta emot ensam-
kommande flyktingbarn där  
Norbergs kommun i dagsläget har 
plats för 9 barn med PUT (räknas in i 
de 26 ovan) och 3 barn som är asyl-
sökande. Hittills i år har 240 personer 
med PUT bosatt sig i Norberg. De 
avtal som ingås har alltså ingen större 
betydelse i praktiken när människor 
ordnar boende på egen hand.  
När en person fått PUT och  
hittat en bostad i Norbergs  

kommun, räknas hen som  
invånare, precis som alla vi andra. 
Alla invånare genererar intäkter till 
kommunen i form av skatteintäkter 
och statsbidrag. När invånarantalet 
ökar stiger intäkterna och de som 
invandrat till Norberg i år gör att 
kommunens intäkter ökar med ca 10 
Mkr.  

Arbetsförmedlingen ansvarar för att 
vuxna med PUT får hjälp att komma 
ut i arbetslivet, kommunen (via 
NVU) är skyldig att erbjuda Svenska 
för Invandrare (SFI) och skolplikt 
gäller för alla barn. Det är alltså stor 
skillnad på att vara asylsökande och 
att ha PUT. 
 
Oavsett om vi har bott i Norberg i 
generationer, flyttat hit från en annan 
kommun, invandrat från ett annat 
land eller befinner oss i Norberg  
under asyltiden måste vi alla samsas. 
När många människor med olika  
bakgrund och olika traditioner möts 
uppstår ibland kulturkrockar och 
missförstånd. Jag vädjar till alla  
norbergare att vara generös med  
information och upplysningar, att 
försöka hjälpa de som är nya i vår by 
i sin strävan att hitta sitt sammanhang 
här. Att en del människor inte följer 
lagar och regler är beklagligt och  
oacceptabelt.  

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 
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Kommunens ansvar för asyl-
sökande i Norberg 
Som medborgare och kommun-
politiker står jag upp för de inter-
nationella konventioner som  
Sverige har ingått och jag ser det 
som en självklarhet att landet  
Sverige ska erbjuda människor som 
flyr för sina liv en tillflyktsort. Det 
jag däremot vänder mig emot är de 
systemfel och den brist på styrning 
som råder i mottagandet och som 
leder till att några få kommuner får 
ta ett orimligt stort ansvar.  

Norberg är en av de kommuner i 
landet där flest asylsökande vistas,  
i proportion till befolkningens  
storlek. Det är inget som  
kommunen har bett om, beslutat 
om eller kan råda över. 

Tvärtom har vi, från politiskt håll 
och från de kommunala verksam-
heterna, i flera år försökt förmå 
ansvariga på regeringsnivå och  
i Migrationsverket att inse det  
orimliga i att ungefär 730 asyl-
sökande vistas i en kommun med  
5 700 invånare. 
 
Antalet asylsökande som kom till 
Sverige förra året motsvarar 0,5 
procent av Sveriges befolkning.  
För Norberg skulle 0,5 procent  
innebära 30 asylsökande.  
Idag har vi en situation där många  
kommuner knappt hyser några asyl-
sökande alls medan antalet som 
vistas i vår kommun uppgår till  
13 procent.  
Det innebär stora krav på samhället  
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Alla brott, oavsett vem som begår 
dem, ska givetvis beivras och polis-
anmälas. Men vi kommer ingen vart 
genom att misstro varandra, generali-
sera eller bidra till ryktesspridning 
och rädsla.  

Ta chansen att lära känna människor 
från en annan kultur. ABF och andra 
studieförbund behöver frivilliga som 
kan träffa och prata med våra nyan-
lända för att de snabbare ska hitta sin 
väg in i det svenska samhället och 
trivas som norbergare. Sverige och 
Norberg behöver ny kompetens, nya 
erfarenheter och nya människor. Att 
mottagningssystemet inte fungerar är 
högst beklagligt. Jag lovar att jag gör 
precis allt jag kan för att förmå staten 
att ändra på det som inte fungerar. 
Tills det är ordnat får vi hjälpas åt så 
gott vi kan.  

 
Åsa Eriksson (S),  
Kommunalråd i Norberg  

 
 

 

Migrationsverket informerar 

Idag finns totalt 715 asylsökande  
personer placerade i Norberg. De bor 
bland annat i lägenheter på Bolags-
hagen som hyrs av Migrationsverket 
samt i tre boenden, Fliken, Björkås 
samt Klackbergsgården. Dessa tre 
boendeanläggningarna har upp-
handlats av Migrationsverket. Med 
anledning av ökningen asylsökande i 
kommunen, har Migrationsverket 
idag personal tre dagar varje vecka på 
varje enskilt boende. Vi kommer  
utöka vår närvaro i kommunen, mer 
info om plats och tider kommer. 
  
Kicki Kjempe 
Enhetschef Migrationsverket 

     ——— 

Polisen informerar  
 
I takt med att Norberg har fått allt 
fler asylsökande till kommunen har 
polisen fått mer att göra. 

Det blir alltid mer oroligt när många 
nyanlända ska samsas på ett och 
samma område.  
Bråk sinsemellan är inte alltför  
ovanligt. Många gånger beroende  
på en kulturkrock mellan olika  
nationaliteter, men även mot hur det 
svenska systemet fungerar.  

Vi försöker därför att bedriva vår 
verksamhet så mycket det bara går i 
just Norberg.  Men vi har två  
kommuner till i närpolisområdet,  
Fagersta och Skinnskatteberg, vilket 
gör att vi inte kan vara enbart i  
Norberg. 

Inför lagen är vi alla lika oavsett var 
vi kommer från.  

-Polisen griper en misstänkt för brott. 

-Åklagare är den som anhåller en 
misstänkt. 

-Tingsrätten är den som beslutar om 
häktning av en misstänkt. 

I samband med huvudförhandling 
gällande brott kan rätten i domslutet 
besluta om utvisning p.g.a. brott. 

Vi lever i ett rättssäkert land. Det är 
viktigt att samma rättsprocess gäller 
för alla människor. 

Vi får heller inte glömma bort att 
ingen ska dömas innan man är dömd 
i domstol. 
 
Eva Lindberg, närpolischef 

Arbetsmarknad– och  
Integration informerar 
 
Antalet nyanlända och asylsökande är 
större än någonsin tidigare i  
kommunen. Det ställer stora krav på 
alla verksamheter och det blir särskilt 
tydligt i en liten kommun som har 
begränsade resurser.  

Integrationsenheten har planerat  
boende för 13 personer med PUT 
hittills i år.  
Det innebär att vi får en anvisning via 
bosättningsenheten på Arbetsför-
medlingen och integrations-
samordnaren i kommunen är med 
och planerar boendet.  
Vi hjälper även till med skola, barn-
omsorg och kontakt med Asyl- och 
Integrationshälsan. 

För de ensamkommande barn/
ungdomar som kommer till oss via 
avtalet om 12 platser finns det alltid 
en planering gällande boende, skola 
och hälsovård. 

När personer själva ordnar med  
hyreskontrakt och boende finns inte 
den förberedelsen, varken via Arbets-
förmedlingen eller kommunen.  

Kommunen har nyligen startat ett 
projekt som kallas Norbergsguide/
Boendevärd.  
Detta kommer att pågå hela 2015  
och målet för projektet är att öka  
kunskapen hos de nyanlända om det 
svenska samhället.  
 
Vi vill förmedla de sociala koder som 
finns i samhället, informera om  
föreningslivet, informera om vad som 
gäller vid boende i flerfamiljshus samt 
berätta om möjlighet till föräldra- 
utbildning i samband med samhälls-
informationen.  

 



 

Springmara för 4-5 åringar! 
Torsdag den 2 oktober var det dags 
för årets traditionella Springmara för 
alla 4-5 åringar i Norbergs förskolor. 

Med nummerlapp på magen och när 
uppvärmning var gjord så var det 
dags för start. 

Springglädjen var stor och vid mål 
väntade en fin medalj! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kicki Wallin, Bitr. Förskolechef/IKT-
pedagog 
 

 
Kom och öva svenska! 
Samtalsgrupper för dig som är 
ny på svenska språket och be-
höver praktisera att prata!  
 

Vi startar  upp en ny grupp där du 
som är sykunnig, kan lära dig 
svenska i annorlunda form.  
Samtalen kommer att ledas av 
någon som har svenska som  
modersmål. Det är gratis att delta 
och ledare finns på plats. 

Välkommen! 

Ett samarbete mellan Norbergs 
bibliotek och ABF 
 

Eva-Lena Silva, turism och bibliotek  
 tel. 0223-29 131 

     ——— 

Bra resultat för företagandet i 
Norberg! 
UC utser varje år, tillsammans med  
Företagarna   
”Årets Företagarkommun”.  
Norbergs kommun har placerat sig 
bra i mätningarna. 
Mätningarna baseras på år 2013 års 
omsättning och resultat. 
 
Omsättning.  
Näst bäst efter Västerås är Norberg 
på plats 37 i riket.  
I Norberg har 51 procent av bolagen 
ökat sin omsättning sedan föregående 
år samtidigt som den genomsnittliga 
omsättningen ökat med hela 15  
procent.  

Resultat.  
Efter länsvinnaren Västerås rankas 
Norberg högst i länet när det gäller 
resultattillväxten.  
53 procent av kommunens företag 
har förbättrat resultatet jämfört med 
föregående år samtidigt som genom-
snittsresultatet ökar med drygt  
174 000 kronor, vilket placerar  
Norberg på plats 40 i riket.  
 
Källa: www.uc.se 

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

 

”NovemberNyanser” 
Under november månad kommer det 
att arrangeras en mängd olika  
aktiviteter och händelser i och runt 
biblioteket och Teaterbiografen . 
 
Världsmusik, till exempel   
”Suranjana Ghosh med Indiskt 
storband inklusive sitar & dans”, 
författarbesök, teater och mycket 
mer.  
Se detaljprogram på www.norberg.se 
och biblioteket. 

     ——— 

För barn och ungdomar är det  
oerhört viktigt att även föräldrarna är 
med, tar ansvar och deltar i samhället. 
För att underlätta det kommer  
integrationsenheten att erbjuda  
föräldrautbildning som ska ge de  
nyanlända en bild av föräldraskap i 
Sverige. 

 

Ann-Christine Rask,  
Arbetsmarknad—Integration 

0223-29 000 

Öppettider på biblioteket och  
tidningshörnan från och  
med 2014-09-01 
 

Måndagar   12-19 
Tisdag-torsdag  12-18 
Fredag  12-17 

Tidningshörnan öppnar 10:15 alla  
dagar då biblioteket har öppet. 
 

Eva-Lena Silva,  
bibliotek– och turism 

     ——— 



 

”Norbergs Kärlekstidning” 
Under våren 2014 hade Centralskolan 
ett läsprojekt med tema Kärlek.  
Eleverna har läst och diskuterat en  
gemensam bok i varje årskurs. En 
lästävling genomfördes också. Som 
en utveckling av projektet fick  
eleverna producera en tidning i sam-
arbete med Mats Hallvarsson som var 
redaktör.  
Resultatet är en alldeles underbar  
tidning och som du nu hämta på 
Norbergs bibliotek. 

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

                      ——— 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
6 oktober 2014. 

Ändringar av kommunstyrelsens 
reglemente m.m. med anledning 
av beslut om att öka antalet  
ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige har tidigare  
beslutat att den nuvarande politiska  
organisationen med utskott under 
kommunstyrelsen ska behållas, men 
att antalet ersättare till kommun-
styrelsen ska utökas.  
 
Kommunstyrelsens allmänna utskott 
har därför gett kommunens lednings-
kontor i uppdrag att ta fram förslag 
till ändringar av kommunstyrelsens 
reglemente och inkallandeordning  
för ersättare med anledning av  
kommunfullmäktiges tidigare beslut.  
 
Kommunfullmäktige beslutade  
bland annat om följande ändringar: 
antalet ersättare i kommunstyrelsen 
ska vara 26 till antalet till skillnad  
mot tidigare då antalet ersättare  
var 13. Förändringarna ska börja gälla 
från och med nya mandatperioden. 

Redovisning av medborgarför-
slag och motioner under bered-
ning 

Enligt kommunfullmäktiges arbets-
ordning ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa för kom-
munfullmäktige vilka medborgarför-
slag och motioner som är under  
beredning, det vill säga där det ännu 
inte finns ett slutgiltigt beslut taget.  
 
Ett medborgarförslag är ett förslag 
som är skickat till kommunen av en 
medborgare boendes i kommunen 
och motion är ett förslag av en folk-
vald politiker.  
Två stycken medborgarförslag är  
under beredning. Den första handlar 
om att kommunen bör stå för hjärt-
startare och den andra om att  
kommunen bör inrätta en hundrast-
plats. En motion finns också under 
beredning, den handlar om att  
kommunen bör uppvakta  
100-åringar. 

 

Avtal om överlåtelse av material 
till Kungliga biblioteket 
(Grängesbergs filmarkiv) 

I kommunens arkiv förvaras filmer 
som inte kan visas eller ses med  
dagens/kommunens utrustning.  
 
Ett avtalsförslag om överlåtelse av 
material till Kungliga biblioteket har 
upprättats.  
Norbergs kommun har rätt att efter 
särskild överenskommelse och till 
självkostnadspris få tillgång till  
donerat material.  
Kommunfullmäktige beslutade att 
avtal ingås och bemyndigade  
kommunstyrelsens ordförande att 
underteckna avtalet. 

Andreas Johansson 
kommunsekreterare 
0223-29 106 

Evenemang  
 
Oktober 2014  
 
30 After work Supé 

November 2014 
 
6/11  Konsert,  
         ”Zoobazar med Carmen Paris” 
11/11 Kura skymning, ” 
 ”Troll i Norden” 
13/11 Författarbesök  
 ”Patrik Lundberg” 
21/11 Konsert, ”Suranjana Ghosh 
 med Indiskt storband inklusive 
          sitar & dans” 
27/11 After Work supé 

Under hela november månad  
arrangerar Norbergs Kultur,- idrotts– 
och fritidsförvaltning  
 
”NovemberNyanser”.  
Detaljprogram hittar du på 
www.norberg.se och biblioteket 

NOKs tipspromenaderna pågår:  
28/9--16/11  
Söndagar kl. 10-12.  
Plats: NOK-stugan Nordansjö. 
 
 
(Uppdaterade och inrapporterade evenemang 
hittar du på norberg.se ) 
Med reservation för ev. ändringar 


