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Övergripande llväxtarbete 
Som bekant har Fagersta och Nor-
bergs kommuner beslutat om ett ge-
mensamt Tillväxtprogram med  
visionen ”Fagersta Norberg – med 
plats för alla att växa!”  
 
Målgrupper är, förutom näringslivet, 
offentliga aktörer och föreningslivet. 
Vi har tagit fram sex olika områden 
att arbeta med men valt att  
inledningsvis fokusera på två:  
Ledarskap och Kommunikation.  
 
I år har 11 olika insatser genomförts, 
främst riktade till tjänstemän och  
politiker inom kommunal och statlig 
verksamhet (totalt 268 personer).  
Det har gjorts behovsanalyser, hållits 
workshops och föreläsningar om hur 
vi kan bli bättre på ledarskap och 
kommunikation med syfte att bidra 
till den regionala tillväxten.  
 
Chefer och politiker i kommunerna 
har också kopplats ihop med ledande 
personer i det regionala näringslivet 
för att lära av varandra och förstå 
varandras uppdrag bättre.  
 
Kommande år siktar vi in oss på  
näringsliv och föreningsliv.  
Har du idéer om hur ledarskap och 
kommunikation kan förbättras är du 
varmt välkommen att kontakta  
kommunens näringslivsorganisation 
(Tillväxtgruppen) eller mig för vidare 
diskussion.  

Året som gått 

När jag tänker tillbaka på året som 
gått kommer jag mest ihåg det som 
blivit bra.  

Det är flera saker som varit tråkigt att 
behöva genomföra, som flytten av 
grundskolan från Kärrgruvan, men 
min bedömning är att det på det stora 
hela blivit ganska bra.  

Vi minns nog alla Frida Hansdotters 
dubbla VM-medaljer, cykelklubbens 
framgångar och den genomtrevliga 
Engelbrektsloppshelgen.  
 
Att 100 % av niorna i år var behöriga 
till gymnasiet är nästan osannolikt 
bra, liksom att 100 % av våra äldre i 
särskilt boende uppger till Socialsty-
relsen att de är nöjda.  
 
Källskolans skolgård fick en välbe-
hövlig ansiktslyftning och i  
Centralskolan renoveras det för fullt.  
 
Nya Lapphyttan blev utsett till Årets 
Industriminne, budgeten för 2014 
beslutades i full enighet och de  
första hyresgästerna har flyttat in i  
det splitter nya Trygghetsboendet.  
 
Den nya lekparken fick äntligen sin 
placering och där verkar barnen trivas 
alldeles ypperligt. 
 

Genom uppmaningen att anställa  
en arbetslös ungdom i somras fick en 
kille från Somalia nya vänner,  
värdefull kunskap från äldre-
omsorgen och har nu siktet inställt  
på att bli undersköterska.  
Samtidigt fick några av våra äldre lära 
känna en ung person med en annan 
bakgrund som verkligen var  
intresserad av att höra hur det var att 
leva i Norberg förr i tiden.  
 
 

Företagen i Norberg går ganska bra 
och nu går bussarna till Fagersta dub-
belt så ofta i rusningstid.  
Det låter väl som ett ganska bra år? 

 
Än är det några veckor kvar av året 
och jag önskar er alla roliga och triv-
samma helger. Vi hörs igen nästa år! 

 

 

Åsa Eriksson (S) 
Kommunalråd i Norberg  
 
 
                       ——— 
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Norbergar’ns kör-rutt ändras 
från den 2 januari 2014 

 
Norbergar’ns kör-rutt 
ändras den 2 januari 2014 
för att det ska bli bättre 
service. 

Norbergar’n kommer att släppa av 
resenärer från Kärrgruvan vid  
Norbergs busstation innan den  
hämtar passagerare på Skallberget. 
Tid-tabellen ändras inte. 

Rönningtorpsvägen trafikeras inte 
från den 2 januari, bor man vid  
norra delen av vägen kan man gå till 
Spettalet, bor man vid södra ändan så 
är Fågelvägen alternativet. 

Vi hoppas att detta löser problemet 
med att Norbergaren ibland är full-
satt. 
Norbergs kommun och Petterssons Buss. 
                    ——- 

Året som gått med Social- 
förvaltningen 

Sammanhållen vård och omsorg 
om de mest sjuka äldre! 

Äldreomsorgen arbetar med regering-
en och Sveriges Kommuner och 
Landstings satsning om 
”Sammanhållen vård och omsorg för de mest 
sjuka äldre”. Där lägger man fokus på 
god vård i livets slutskede, preventivt 
arbetssätt, god vård vid demenssjuk-
dom och god läkemedelsbehandling 
samt minskat antal in-och återinlägg-
ningar på sjukhus.  
Vi arbetar i flera olika kvalitetsregis-
ter, bland annat senior alert, som är 
ett verksamhetssystem för att identifi-
era risk för trycksår, undernäring, fall 
och ohälsa i munnen. Till de län som 
uppnår målen delar regeringen ut 
prestationsersättning.  2012 blev 
Västmanland tillsammans med Blek-
inge vinnare vilket innebar för Nor-
bergs del, utdelning av  prestations-
medel  

motsvarande 2,1 mkr. Socialförvalt-
ningen tilldelades dessa medel från 
kommunstyrelsen. Detta innebär att 
vi under året haft möjlighet att fort-
sätta satsa på våra äldre samt utbild-
ning till personal. 

Precis i dagarna har vi fått den gläd-
jande nyheten att Västmanland i år 
hamnat på en hedrande andraplats i 
riket när det gäller riskbedömningar. 
Det skilde 1 procent till förstaplatsen. 
Även denna gång delas prestationser-
sättning ut men i skrivande stund är 
det ännu inte klart hur stor summan 
blir. Vi väntar med spänning. 

Läkemedel. 

När det gäller hur mycket läkemedel 
de äldre får så publicerades statistik i 
Expressen i oktober där Norberg 
hamnade på en tredjeplats i landet. I 
procent hade Norberg 6,5 % att jäm-
föra mot den sämsta kommunen som 
hade 16,5 %.  Man hade tittat på an-
delen personer över 75 år som bor på 
äldreboende och som får läkemedel 
från socialstyrelsens lista över olämp-
liga läkemedel. Detta borde vara ett 
bevis på det goda samarbetet vi har 
med vårdcentralen och på persona-
lens fina omvårdnad av våra äldre.  

Norberg bästa äldreboendena i 
landet!   

På äldreboendena i Norberg trivs alla!  
Enligt socialstyrelsens Äldreguide 
svararade 100 procent i kommunen 
att de är nöjda med sitt boende.  Ex-
pressen publicerade i maj ett repor-
tage från Björkängens äldre-boende. 
Där hade man intervjuat några bo-
ende som särskilt lyfter fram att det 
bästa är det goda bemötandet från 
personalen, ”de är trevliga och tillmö-
tesgående och frågar hur man vill ha 
det” 

Familjehemsutbildning.  

Individ och familjeomsorgen i  

Norberg har tillsammans med Sala 
genomfört en familjehemsutbildning. 
Den första i landet. Responsen från 
familjehemmen har varit mycket po-
sitiv. Planering pågår för ny utbild-
ning till våren 2014.  

Lilla Björkås 

Lilla Björkås är kommunens HVB-
hem för ensamkommande ungdomar 
som vi startade 2011. Något som är 
mycket glädjande är att nu har några 
ungdomar tagit steget ut i livet med 
eget boende, någon har kommit in på 
gymnasiet medan någon annan tagit 
körkort.  

Ett varmt tack till personalen i social-
förvaltningen för ert fina arbete. 

Liselotte Eriksson socialchef 

                  —— 

Bibliotekets öppettider under 
jul– och Nyårshelgerna 

23/12   12-16 
24-26/12  Stängt 
27/12   12-17 
30/12   12-16 
31/12– 1/1 2014 Stängt 
2/1   12-18 
3/1   12-17 
6/1   Stängt 

Tidningshörnan öppnar kl. 10.15 och 
har öppet till bibliotekets stängning. 

Med reservation för eventuella  
ändringar. 

Eva-Lena Silva, verksamhetschef bibliotek
– och turism 

               

                        

 

 



 

Skolavslutning och terminsstart 
 
19/12,  avslutning åk 7-9,  
20/12, Avslutning F-6, 8.00-10.45. 
Skolskjuts går hem kl. 11.00.  

 Terminsstart 8 januari, vanlig skol-
dag efter schemat. 
 
Eva-Lena Silva, t.f. informatör 
 
                      — 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
9 december 2013 

Ungdomspolitiskt program  

Fullmäktige har den 14 mars 2011 
tillsatt en fullmäktigeberedning med 
uppdrag att tillsammans med ungdo-
mar i kommunen ta fram ett ung-
domspolitiskt program. Ett förslag till 
barn- och ungdomspolitiskt program 
för Norbergs kommun har tagits 
fram. 
Kommunstyrelsens presidium har fått 
i uppdrag att utifrån inkomna re-
missvar utarbeta ett förslag till kom-
munstyrelsens sammanträde i februari 
2014. 

Fullmäktige beslutade ta del av bered-
ningens förslag och att beredningen 
därmed har fullgjort sitt uppdrag och 
att det slutgiltiga förslaget tar upp för 
fastställande i fullmäktige i mars 
2014. 
 

Motion om Avfasning av trottoar-
kanter 
 
Fredrik Johansson (V), Pratima 
Åslund (V), Kent Persson (V), Nancy 
Ibarra (V) och Majja Neverland (V) 
har inkommit med en motion om att 
föreslå fullmäktige att ge Norra Väst-
manlands Kommunalteknikförbund 
i uppdrag att fasa av trottoarkanterna 
vid  i uppdrag att fasa av trottoarkan-
terna vid Mynttorget i anslutning till 

handikapparkeringen så att funktions-
hindrade slipper ta en omväg för att 
komma upp på trottoaren som nu är 
fallet.  

Motionen om Avfasning av trottoar-
kanter befalldes av fullmäktige.  

Norra Västmanlands Kommunaltek-
nikförbund har vidtagit de åtgärder 
som motionen önskade. 
 
Översyn av de lokala ordningsfö-
reskrifterna 

Ledningskontoret fick av allmänna 
utskottet den 25 augusti 2011 i upp-
drag att se över de Lokala ordnings-
föreskrifterna och vid behov lämna 
förslag på hur de borde ändras. Ett 
förslag till lokala ordningsföreskrifter 
har upprättats. 

Fullmäktige beslutade anta de Lokala 
ordningsföreskrifterna. 

Karbenningbygdens ekonomiska 
förening 

Kommunen har tidigare beslutat om 
lån till föreningar. Lånen ska amorte-
ras/återbetalas och vid skilda tillfällen 
har diskussionen uppkommit om för-
utsättningar för detta. 
 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäk-
tige att avskriva lånet till Karbenning-
bygdens ekonomiska förening på fas-
tigheten Nickebo och att efterskänka 
lånet. Lånet avseende bergvärmean-
läggningen kvarstår. Fullmäktige be-
slutade att återremittera ärendet till 
kommunstyrelsen för vidare utred-
ning och insamling av ytterligare  
underlag. 

Tove Winqvist,  
vik kommunsekreterare 

 

 

Fira alternativ jul på biblioteket 
24/12  mellan klockan 15-21 

 

Välkommen att 
fira en alternativ 
jul! Rolf Rydelius 
tillsammans med 
olika lokala sponsorer, anordnar 
ett alternativt julfirande. 
Välkommen att titta in på Biblio-
teket. 
Plats: Biblioteket 

Välkomna! 

                       — 

Året som gått  med Kultur,-  
idrotts– och fritidsförvaltningen 

Utvecklande samverkansprojekt 

Kultur- idrotts- och fritidsenheten 
har under 2013 bland annat fram-
gångsrikt utvecklat samarbete och 
nätverksbyggande med såväl lokala 
som externa medaktörer. 

Olaus Magnus Land 

De berömda träsnitten från ”Historia 
om de Nordiska Folken” har involve-
rats i vår berättelse om medeltiden. I 
en kommande animerad film och i 
storformat på Nya Lapphyttan. Figu-
rer som producerats av Lars Larsson 
tillsammans med de ensamkom-
mande flyktingbarn som i somras 
vistades här. 
 
Lapphyttan – Årets Industriminne 

Mycket hedrande belönades kommu-
nens mångåriga och trägna arbete 
med att förmedla och stärka bilden av 
Norbergs gamla Bergslag som själva 
vaggan för svensk exportindustri. 
Med sin doktorsavhandling i arkeo-
logi: Norberg och järnet – Bergsmännen 
och den medeltida industrialiseringen  



 

befäste vår kulturmiljöchef Ing-Marie 
Pettersson Jensen att denna trakt 
mycket tidigare än vi förstått fram-
trätt som centrum för ekonomi och 
riksbildning. Att Lapphyttan sedan i 
september av Sveriges Industrimin-
nesförening fick den prestigefyllda 
utmärkelsen Årets Industriminne 
gjorde inte saken sämre. 

Utökat skolsamarbete 

I samband med årets färskning av 
fjolårets Lapphyttejärn genomfördes 
två studiedagar för ortens 60 barn i 
årskurs tre.  

Läsfrämjande Linje 500+ Kärr-
gruveparken + Filmtrilogin Cir-
keln = Sant ! 

Det länsöverskridande projektet som 
biblioteken längs busslinje 500 – 
Avesta, Norberg. Fagersta, Skinnskat-
teberg, Kolsva och Köping  bedrivit 
med stöd av Kulturrådet och Väst-
manlands Lokaltrafik har blivit ett 
nationellt uppmärksammat föredöme. 
Norbergs bibliotekspedagog Pia 
Carlsson fick i en paneldiskussion på 
årets Bokmässa i Göteborg , förtro-
endet  att informera om idén att på 
bussarna tillhandahålla pocketböcker. 
Denna läsfrämjande insats avslutades 
med ett stort event i Kärrgruve-
parken . 
Över 450 ungdomar från alla aktuella 
orter bussades hit av VL. Mats 
Strandberg och Sara Bergmark – för-
fattarna till Boktrilogin; Cirkeln., Eld 
och Nyckeln som blivit en internat-
ionell framgång och översatts till 28 
språk framträdde liksom eldshow-
gruppen TRIX samt lokala Beau-
titown samt Benny Andersson deltog 
även han, i eventet och var på spa-
ning i Norberg  för filminspelning!  
 
Nationella Släktforskarmässan 

För fjärde året bistod vi Släkt- och 
Bygdeforskarföreningen Engelbrekt 

med monterbygge och Norbergsin-
formation. Montern besöktes av så 
gott som alla de 7.000 människor 
som gästade mässan. 
Lars-Erik Lärnemark, projektkoordinator 
Kultur,- idrotts– och fritidsförvaltningen 

                       — 
 
Boktips från : 
Pia på biblioteket 

”Engelsforstrilogin ” 
av Mats Strandberg och Sara  
Bergmark Elfgren. Den tredje och 
sista delen i trilogin, ”Nyckeln” som 
många har väntat på, släpptes nyligen. 
I den utlovas svar på frågor och  
hemligheter avslöjas!  

Kärrgruveparken är t. ex en viktig 
plats där de utvalda tjejerna får klart 
för sig att de tillsammans måste rädda 
världen från undergång. Onda  
demoner är i farten som vill förgöra 
och döda.  
Rekommenderas från 12 år 

”Snöret, fågeln och jag” 

Av Ellen Karlsson 

Vinnaren av årets Augustpris i  
barnboksklassen!  
Den här berättelsen passar fint för 
mysiga högläsningsstunder. Selma är 
glad för att hon ska få bo med  
mormor och morfar på landet hela 
sommaren. Där spelar det ingen roll 
att man inte har en bästis.  
Men Selma har en liten fågel inom sig 
som hela tiden pickar i hennes hjärta 
och säger att Selma är konstig. Bara 
för att hon inte har nån bästis.  
Det gör ont. 

En dag på landet dyker Snöret upp 
och då blir inget sig riktigt likt längre. 
Hon gör lite som hon vill på sitt eget 
vis.  När sommaren är slut så får få-
geln flytta ut på Selmas axel och då 
pickar den inte så mycket längre. 

 Julklappstips från biblioteket 
 

”Norberg och järnet” – Ing-Mari 
Pettersson-Jensens doktorsavhand-
ling.  

Berättelser från markerna - en 
vänbok till Gert Magnusson. 

”Järnladies” Från arvtagerskan till 
kolarhustrun.  Av Christina 
Lindeqvist och Jenny Findahl 

 

                          — 

Norbergs kommun 
Tillönskar alla  

en riktigt 

God Jul  
och  

Gott Nytt År! 
 

Evenemang december 2013 
och januari 2014 
 
Utställning foton från Norberg-
festival i Tidningshörnan, biblio-
teket till och med 31/12 

24/12  Alternativt julfirande 
  i Teaterbiografen  
  klockan 15-21 
 
Då inga evenemang inrapporterats, 
ber vi dig titta på www.norberg.se 
där  evenemangen läggs in löpande 
då de rapporterats in. 
Med reservation för eventuella ändringar 


