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Det mesta kan som bekant bevisas 
med statistik.  
Riktigt besvärligt blir det när olika 
statistiska sammanställningar visar 
helt olika bilder av verkligheten.  
Ett sådant exempel uppstod för  
någon vecka sedan:  
 
Lärarförbundet presenterade sin  
nationella ranking över Sveriges  
bästa skolkommuner och Norberg 
hamnar där på föga smickrande plats 
242 av totalt 290 kommuner, ett tapp 
på ca 120 platser jämfört med förra 
året.  
 
Ungefär samtidigt presenterade  
Sveriges Kommuner och Landsting 
sin ranking av hur bra förra årets  
avgångselever klarade sig i grund-
skolan.   
Där är Norberg i absolut topp när det 
gäller andel elever som fått betyg i 
samtliga ämnen (91 %) och är behö-
riga att söka till ett gymnasieprogram 
(100 %) och vi är den kommun i  
Sverige där skolresultaten har ökat 
näst mest under 2007-2011.  
 
Hur kan olika mätningar visa så helt 
olika resultat?  
Svaret är, som vanligt, att man mäter 
delvis olika saker.  
Vad som är ”rätt” att mäta beror  
givetvis på vem man frågar.  
Det är i alla fall på sin plats att åter-
igen gratulera eleverna, men även 
föräldrar, lärare och skolledning, till 
de oerhört fina resultaten i skolan.  

 
 

Budget 2014 

Ett enigt kommunfullmäktige har 
fastställt budget för 2014 och man 
kan nog säga att det är lite av en jäm-
ställdhetsbudget: Vi slår fast att alla 
nya tjänster som kommunen ut-
annonserar ska vara heltid och målet 
är att alla som vill jobba heltid ska 
göra det. Vi inför könsuppdelad indi-
vidstatistik för att kunna upptäcka 
om kommunen oavsiktligt behandlar 
människor av olika kön på olika sätt. 
Vi inför en budgetmodell där andelen 
medborgare i olika åldrar styr hur 
mycket pengar de berörda verksam-
heterna får. Vi satsar extra pengar på 
att minska barnfattigdomen och ung-
domsarbetslösheten. Det känns bra. 
 
Asylsökande i Norberg  

Som du kanske har sett i media har 
Migrationsverket planer på att upp-
handla tre anläggningsboenden för 
asylsökande i vår kommun. Redan 
idag hyr Migrationsverket lägenheter i 
Norberg för 108 asylsökande och det 
verkar fungera bra. Förhoppningen är 
att flera väljer att bo kvar i Norberg 
när de får uppehållstillstånd.  
 
Jag fått i uppdrag från kommunstyrel-
sens allmänna utskott att skriva brev 
till migrationsminister Tobias Bill-
ström eftersom vår lilla kommun inte 
klarar av att på kort tid ta emot ytter-
ligare 322 asylsökande. Prognosen är 
att hälften av de asylsökande är barn 
och kommunen är skyldig att erbjuda 
förskola och skola för barn upp till 18 
år. 
Det gör vi gärna, men det är orimligt 
att på kort tid gå från 500 elever i 
grundskolesystemet till kanske 650.  

Vi har varken lokaler eller personal 
för det. Självklart ska vi göra vad vi 
kan för att ge så många som möjligt 
en fristad och möjlighet till ett bra liv 
men det finns gränser för vad en liten 
kommun klarar av att lösa på kort tid. 

Avslutningsvis vill jag berätta att  
delårsrapporten för Norbergs  
kommun 2013 pekar på ett  
positivt resultat och att alla verk-
samheter ser ut att klara sig med de 
pengar de fått tilldelat.  
 
 
 
 
 
 

 

 
Åsa Eriksson (S) 

Kommunalråd i Norberg  

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 

En liten påminnelse från  
Kultur-, idrotts– och fritidsförvalt-
ningen:  

Sista ansökningsdagen för kommu-
nalt bidrag 2014 är den 31/10. 

               ——- 

                  ——- 



 
Beslut i korthet från kom-
munfullmäktiges samman-
träde den 30 september 2013 
 
  
Norbergs kommuns budget för 
2014 med plan för 2015 och 2016 

Budgeten är baserad på ett antagande 
om 5 595 invånare och skatter och 
generella statsbidrag beräknas till 
290,3 mkr för år 
2014.  Överskottsmålet fastställdes till 
1,0 mkr för år 2014. För åren 2015 
och 2016 uppgår överskottsmålet till 
2% av skatter och  
generella statsbidrag, vilket mot-
svarar ca 6,0 mkr per år. För  
investeringar har kommunen avsatt 
11,6 mkr per år. Fullmäktige beslu-
tade att ekonomiska ramar för år 
2014–2016 för kommunens utskott 
och samverkansorgan fastställdes. 
 
 
Gemensam Kultur-, idrotts- 
och fritidsorganisation för  
Fagersta och Norbergs  
kommuner 

 
Kommunfullmäktige beslutade att 
anta ett inriktningsbeslut att bilda en 
gemensam nämnd med  
Fagersta kommun kallad Bergslagens 
kultur- och fritidsnämnd med säte i 
Norberg.  
Vidare gav fullmäktige kommun-
styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett 
underlag för beslut i kommunfull-
mäktige våren 2014.  
Det ska även noteras att det är sär-
skilt viktigt att de föreningar som är 
aktiva inom fritid- och kulturområdet 
får möjlighet att delta i arbetet  
och angående kulturskolan beakta 
samverkan med grundskolan och 
Bergslagens Folkhögskola. 

 
Kommunens styrsystem 

  

Förvaltningen har utarbetat förslag 
till ”Styrsystem i Norberg, för politi-
ker och anställda i Norbergs kom-
mun”. Styrsystemet förklarar  
hur Norberg styrs, politiker och an-
ställdas roller, beslut och verkställig-
het på olika nivåer, Norbergs vision 
och mål, fördelning av  
resurser, ekonomistyrningspolicy, 
samverkan med andra kommuner 
samt kommunens arbete med budget. 
Fullmäktige beslutade att anta 
”Styrsystem i Norberg, för politiker 
och anställda i Norbergs kommun”. 
Dokumentet gäller från 2014. 
 
 
Besvarande av motion angå-
ende bildande av ett stor-NVU 

 

En motion om bildande av ”stor-
NVU”– en för Fagerstas,  
Norbergs och Skinnskattebergs kom-
muner gemensam organisation för 
grund- och gymnasieskolan samt  
vuxenavdelningen har inkommit. 
Fullmäktige beslutade att med anled-
ning av övriga ägarkommuners bris-
tande intresse avslå motionen. 

 

Skattesats för år 2014 
 

Enligt 8 kapitlet 6 § kommunallagen 
skall kommunstyrelsen före oktober 
månads utgång föreslå skattesatsen 
för den kommunalskatt som ingår i 
preliminär skatt för inkomst under 
det följande året. Fullmäktige beslu-
tade att den kommunala skattesatsen 
för år 2014 fastställs till 22:66 kronor 
per skattekrona och är därmed  
oförändrad i förhållande till 2013 års 
skattesats. 

 
Ombildning av Vafab miljö AB 
till kommunalförbundet Vafab-
Miljö 
 

Den 13 juni 2013 godkände en extra 
bolagsstämma för Vafab Miljö AB 
förslaget att rekommendera ägarkom-
munerna att genom beslut i respek-
tive kommunfullmäktige ombilda 
Vafab Miljö AB till kommunalför-
bundet VafabMiljö, vilket innebär att 
all verksamhet inom bolaget överförs 
till kommunalförbundet. Fullmäktige 
beslutade att godkänna bildandet av 
kommunalförbundet VafabMiljö. 
 

Thorshammars werkstads AB.s 
årsredovisning samt revisions-
berättelse 
 

Fullmäktige beslutade att ta del av 
Thorshammars Werkstads AB:s års-
redovisning för 2012 samt revisions-
berättelse.  
 
Tove Winqvist 

vik kommunsekreterare 
                 ——- 
Norbergs Ok anordnar  
tipspromenader hösten 2013 
 

Tipspromenaderna pågår söndagar 
29/9 - 17/11 mellan klockan  
10-12 
 
Plats: NOK-stugan Nordansjö. 
Välkommen önskar Norbergs OK. 



Berätta, Leka, Läsa , nytt  
projekt 
 
Läsförmågan och läsförståelsen har 
gått ner hos svenska barn. 
 
 Nya undersökningar visar också att 
andelen föräldrar som läser för sina 
barn har minskat. 

Från att 70 
procent av 
småbarns 
föräldrarna för 
tio år sedan 
läste varje dag 
för sina barn, 

läser idag bara 35 procent av för-
äldrarna varje dag.  
Läsrörelsen arbetar nu intensivt för 
att under ett antal år lyfta barns språk 
och läsning.  
 
 
Berätta, Leka, Läsa  är en  
fortsättning av ett nära samarbete  
med förskolor och bibliotek. Pro-
jektet  ska inspirera till närläsning av 
böcker för barn ett till tre år. Det 
startade som ett pilotprojekt i  
Strängnäs kommun 2009 och nu  
utvecklas i Sörmlands, Västmanlands 
och Örebro län med stöd av All-
männa arvsfonden och  
PostkodLotteriets Kulturstiftelse. 
 
Projektet genomförs från hösten 
2013 till och med våren 2015.  
Sakkunniga är Susanna Ekström,  
litteraturpedagog, f.d. universitets-
adjunkt Stockholms universitet och 
Marianne von Baumgarten-Lindberg, 
redaktör och barnboksexpert.  
Inspirations- och utbildningskonfe-
renser anordnas.  
 
En pedagogisk skrift har tagits fram 
som delas ut till de förskolepedagoger 
som deltar och till barnens föräldrar. 
Alla deltagande barn får en av tre 
speciellt utvalda bilderböcker. 
 
Lennart Hellsing och Poul Ströyer 
(Rabén & Sjögren), Kanel och Kanin. 
Dikter om kroppen av Ulf Stark och 
Charlotte Ramel (Rabén & Sjögren) 
och Gummi-Lisa hittar hem av Anna 
Bengtsson (Alfabeta).

Boktitlarna som ingår i projektet är: 
Här dansar Herr Gurka av  
www.lasrorelsen.nu 
Vill du veta mer, så kontakta  
bibliotekspedagog Pia Carlsson på 
0223-29 139 
 
Verksamhetschef bibliotek och turism 
Eva-Lena Silva 
                  ——- 
Höstlov = Kulturlov v.44 
Höstens program för lovet v. 44  
hittar du på kommunens hemsida 
norberg.se 
Ett axplock ur programmet: 
Halloweenkväll på Unkan, 
film på Teaterbiografen, fotbolls-
spelsturnering på Unkan , smycke-
tillverkning på Mariagården, upp-
stigning i Mimerlaven, spela ”Magic 
the Gathering” samt  dansworkshop. 
För mer information om aktiviteter, 
kontakta: 
Norberg-Karbennings  
församling:  
070-605 70 56 
Fritidsgården Unkan 
0223-29 197 
Biblioteket 
0223-29 140 
Mimerlavsuppstigning 
0223-29 129 
                    ——- 

Välkommen till föreningsmöte 
för alla intresserade föreningar 
5/11 
 
Vi träffas den 5 november klockan 
18.00 i Karbennings skola. Anmäl 
senast 4 november så vi kan beställa 
fika. Tel 29 197 Carina Sörhammar, 
29 033 Ulf Öhman,  
Kultur, idrotts– och fritids-
förvaltningen. 
Läs mer på norberg.se. 

 

                   ——- 

 

Evenemang november-december 2013 
 
November 
6/11 Jonas Sjöstedt på besök i Norberg. Teaterbiografen 
9/11 Eldig Flamenco från Barcelona, Teaterbiografen 
 
December 
1/12 Skyltsöndag, Norbergs centrum 
1/12  Julmarknad vid ”Skinnarängs kvarn” 
1/12 Skyltsöndagsöppet” på biblioteket med bebisteater   
 ”Ah hallo Bebis”, samt trolleri. 
13/12 Luciafirande, Teaterbiografen 
  
Med reservation för eventuella ändringar 


