NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Johannas
reflektioner
Måndagen den 15 oktober hade
nya kommunfullmäktige första
mötet den här mandatperioden.
Det var många nya politiker från
olika partier på plats och jag
hoppas att alla kommer tycka att
det är roligt med politik. Att det
känns givande att få vara med
och föra vår kommun framåt
men att man också är beredd att
ta ansvar och våga fatta svåra
beslut när det krävs av oss.
Norbergs kommun kan se tillbaka på ett 2017 med ekonomiskt överskott.
Framtiden för den kommunala
ekonomin överlag ser dock ut
att bli mera ansträngd. Åldersstrukturen förändras och antalet
äldre blir fler i Norberg.
Kompetensförsörjning och välfärdsuppdraget är en annan utmaning. Tillfälliga statliga bidrag
och en osäkerhet kring varaktigheten i antalet boende i Norberg
är två faktorer som leder till
osäkra planeringsförutsättningar.
En relativt hög arbetslöshet hos
nyanlända och i viss mån även
hos ungdomar ställer krav på
aktiva arbetsmarknadsinsatser
samt att utbildningar är tillgäng-

liga för invånarna. Norberg behöver ha aktiva insatser så att det
inte finns risk för att försörjningsstödet börjar skena iväg.
Resultat visar att folkhälsa är ett
område som bör vara i fokus.
Utvecklad interkommunal samverkan behöver även framöver
utgöra ett centralt område för
kommunens strategiska utveckling. Under första halvåret 2018
har arbete lagts ned på utveckling
av Norra Västmanlands Utbildningsförbund (NVU) och
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) bland
annat framtagande av förslag till
en ny ersättningsmodell för NVU
samt via en översyn av förbundsordningen för kommunalteknikförbundet. För framtiden gäller
det för Norbergs kommun att
finna fler områden för utvecklande samarbeten. Den digitala
satsningen är något vi kommer
att behöva fortsätta med under
många år framöver.
Norbergs kommun arbetar på
olika sätt för att främja en social,
ekonomisk och ekologisk hållbar
utveckling. Vi förtroendevalda
har antagit olika styrdokument
som syftar till en hållbar utveckling vilket är otroligt viktigt.
På FN:s toppmöte hösten 2015
beslutade världens ledare om 17
mål för hållbarhet, Agenda 2030,
som bland annat handlar om att
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avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar
ekonomisk tillväxt. Alla ska verka
för att målen har uppnåtts senast
till år 2030 och för att uppnå
målen krävs ett helhetsgrepp.
Det behövs ett engagemang på
alla nivåer i samhället och det
lokala arbetet är särskilt viktigt.
Slutligen vill jag knyta ihop det
här genom att gratulera alla nya
politiker som valts in i Norbergs
kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Vi har ett förtroende hos Norbergarna som vi
ska förvalta väl och vara stolta
över.

Johanna Odö (S), fortsatt och stolt
kommunalråd i Norberg.

Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg
hannu.hogberg@norberg.se
Tf redaktör:
Eva-Lena Silva
eva-lena.silva@norberg.se
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Norbergs kommun
fibrerar Mimerlaven
Mimerlaven, som först
togs i bruk 1960 under
Norbergs gruvepok,
fibreras nu av kommunen
via NVK.
Det innebär att den verksamhet som bedrivs i och
kring Mimerlaven kommer
att kunna ta del av snabb
digital kommunikation
framöver, bl a arrangeras
Norbergfestival årligen på
Mimerlavsområdet.
För mer information, kontakta:
Kjell Karlsson, Bredbandssamordnare,
tel: 0223-44 699
Erik Lehto, IT-strateg, tel: 0223-29 135

Torsdagen den 1 nov 14.00 – 16.00 på Bibblan
Esbjörn lär ut sina bästa teckningstrix hur man bl.a
tecknar djur, människor, drakar
Vill du vara med anmäler du dig till Norbergs bibliotek
före den 26 okt. Tel 0223-29 140

Information från Norbergs kommunbibliotek
Fredagen den 2/11 stänger biblioteket kl. 15.00

På gång inom förskoleverksamheten

Vi har i Norberg, som en av åtta pilotkommuner i
landet, fått möjligheten att vara med i utvecklingen av
Socialförvaltningen söker kontaktpersoner,
ett kartläggningsmaterial för förskolor, KARTA, som
kontaktfamiljer och familjehem.
står för Kartläggning Analys Resultat Tidsanvändning
och Arbetsmetoder. Materialet är framtaget av SKL
(Sveriges kommuner och landsting) och dess huvudsyfte är att se över förskolornas styrkor, utmaningar
och utvecklingsbehov och därmed styra förskolornas
Socialförvaltningen i Norberg söker personer/familjer resurser dit de gör mest nytta.
som är intresserade av att stött och hjälpa andra män- Deltagandet i projektet är grundat på ett politiskt
niskor genom att vara:
beslut och arbetet drivs av tre förändringsledare med
stöd av förskolechef samt styrgrupp från Barn- och
Kontaktpersoner
utbildningsnämnden.
Kontaktfamilj
Under höstterminen 2018 arbetar förändringsledarna
Familjehem
med en förskola för att prova ut metoden och hitta
För mer information ring
utvecklingsmöjligheter.
Joakim Hagman
Familjehemssekreterare
Hösten 2018 har vi från Regionen fått medel till att
0223-29 160
satsa extra på rörelse, kost och sömn.
Mail joakim.hagman@norberg.se
Personalen i förskolan har fått föreläsning av Gunilla
Ladberg och Balanserade barn i syfte att ge inspiration
och mer kunskap. Det har köpts in material till rörelse
till alla förskolorna, t ex Babblarnas språkgymnastik.
Kolla!
Är du teckningsintresserad och
mellan 7 – 12 år?

Föreläsningen Hellre avkopplad än uppkopplad har erbjudits till vårdnadshavare i Norbergs kommun..

Nu har du chansen att träffa en av
Sveriges bästa tecknare!
Esbjörn Jorsäter

Vicki Bergström
Förskolechef

SpökFredag!
2 november
På torget från 16:30-19:00
- Knatte Disco
- Ansiktsmålning & Hårstyling
- Spökkällare
- Zombie-run
- Bus eller Godis
(Trick or T reat)
Arrangörer : Norbergs centrumförening i samarbete
med Norbergs kommun

Polisinformation Norbergsbladet oktober 2018
Tänk att få uppleva en så här fin höst med sol, värme
och alla underbara färger efter den minnesvärda sommaren. Även om det inte finns någon forskning som
visar att vi påverkas positivt av vädret när det gäller
brott, kan det konstateras att den senaste månadens
händelserapporter är färre.
Det som däremot ökar den här tiden är viltolyckorna.
11 st är inrapporterade senaste månaden.
Jag vill därför uppmana er alla som är ute i framförallt
gryning och skymning att ta det extra försiktigt!
Polispatrullerna har haft planerade trafikkontroller på
olika platser i kommunen. Det har bl a resulterat i 1
rattfylleri, 7 trafikbrott.
Ett inbrott i sommarstuga och ett inbrott i folkhögskolans lokaler, brand i soptunna, skadegörelse på
busskur är andra anmälda brott.
Vid årsskiftet är det dags att förnya samverkansavtalet
mellan polisen och kommunen. Vi har valt att samverkansavtalet ska löpa under samma tid som mandatperioden för våra politiker.

Kalendariet
November
1
2
2
4
11
18
21

Kolla! Lär dig teckna (7-12 år)
Juniorlandskamp Sverige-Vitryssland
Spökfredag på Torget
Tipspromenad
Tipspromenad
Tipspromenad
Föreläsning ”Barn beter sig bra, om de kan”

December
10

Bjällerklang, 50, 60 och 70-talsshow om Julen!

Samverkansavtalet ligger sedan som grund för våra
gemensamma medborgarlöften. Med önskan om en
fortsatt fin höst!

Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland

Med reservation för eventuella ändringar
Du hittar senaste nytt på kommunens evenemangskalender

