
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

andelen elever som lämnar 
grundskolan med 
gymnasiebehörighet. Vidare vill 
vi att den psykiska hälsan bland 
våra unga ska förbättras. Det 
finns tydliga tecken på att den 
psykiska hälsan bland unga 
försämras. Den trenden måste 
brytas! 

Jag är övertygad om att 
uppstyrda fritidsaktiviteter bidrar 
till ett välmående och vill att våra 
ungdomar ska må bra har mitt 
strå till stacken varit att dra igång 
basket för högstadieungdomar i 
Norberg. Jag och en duktig 
basketspelare tillika pedagog och 
idrottslärare på skolan med 
samma filosofi håller i 
kostnadsfria träningar två timmar 
på onsdagskvällar.  

Vi har kontaktats av 
grannkommuner för samarbeten 
och antalet ungdomar som vill 
spela bara växer. I sommar ser vi 
i samarbete med fritidsgården 
Unkan att basketen flyttas ut och 
förhoppningsvis blir det ett bra 
utomhushäng för många, även 
för ungdomar som inte spelar 
basket men vill komma och titta 
eller bara umgås utanför planen.  

Vi vill att unga tjejers deltagande i 
förenings- och kulturliv ska öka 
och för att uppnå en god 
folkhälsa krävs ett ökat 
jämställdhetsperspektiv. Redan i 
unga år har tjejer ett minskat 
deltagande i förenings- och 
kulturliv. Med aktiviteter på 
bland annat Unkan som också 
synkas med Fritidsbanken kan vi 

nå ut till fler. Fritidsbanken i 
öppnar under sportlovet i samma 
hus som biblioteket och 
teaterbiografen. 

Det blir också ett större fokus på 
ett förebyggande och 
uppsökande arbete mot alkohol- 
och narkotikamissbruk. 
Föräldrastöd och 
föräldrautbildning ska erbjudas i 
samverkan med socialtjänst, 
skola, fritidsgård och polis. En ny 
allaktivitetsplan kommer att 
byggas vid boendeområdet 
Svanen.  

Våra unga ska även ha möjlighet 
att påverka samhällsutvecklingen 
och den egna situationen. Vi 
kommer ta fram och säkerställa 
arenor för att unga på ett enkelt 
och begripligt sätt kan påverka 
beslut som gäller dem. 
Samverkan med ungdomsrådet 
ska öka och vi satsar på Ungt 
företagande genom mentorskap. 
Vi ska anställa 
demokratiambassadörer och 
sommarjobbare/feriearbetare.  

Har du en idé om en aktivitet 
som du tror skulle kunna locka 
våra yngre eller äldre i Norberg 
får du gärna kontakta mig eller 
Norbergs kommun. 

 

I politiken har vi så kallade 
hybridmöten och det tror jag att vi 
kommer fortsätta ha framöver. 
Det betyder att mötet hålls på 
plats i kommunhuset men att 
deltagarna får välja om de vill 
ansluta på plats eller koppla upp 
sig digitalt.  

Kommunen har ett grunduppdrag 
men det finns delar och områden 
utöver det som politiken pekat ut 
som viktiga att lägga fokus på 
under året och jag vill gärna ge 
några exempel på det under 
området barn och ungdomar.  

För att nå målet om den bästa 
skolan ska  kommunstyrelsen 
under 2022 bland annat fokusera 
på den problematiska 
skolfrånvaron, det vill säga att våra 
skolpliktiga barn ska gå i skolan. 
Det kommer genomföras insatser 
för att främja en högre närvaro, 
förbättra resultaten och därmed 
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Äntligen släpps 

restriktioner och vi 

kan försiktigt börja 

ses. Jag ser fram 

emot att få göra 

verksamhetsbesök i 

våra kommunala 

verksamheter igen 

och att träffa 

Norbergs företagare 

under bokade 

företagsbesök.  

Vad vill du läsa om i nästa  

nyhetsbrev? Tipsa oss gärna! 

Johanna Odö (S) 

Kommunstyrelsens ordförande 
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Redaktör 

Nadja Vuorinen 

Informatör. Telefon: 0223-291 65 
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Polisinformation februari 

Äntligen börjar livsandarna sätta fart. 
Solen har börjat värma så smått när den 
tittar fram. Vetskapen om att vi går mot 
vår och sommar gör allt så mycket 
enklare.  

Vi är nog väldigt många som sett fram emot att 

kunna leva lite som vi gjorde före pandemin. Nu är 

det upp till var och en av oss att använda vårt egna 

sunda förnuft i stället för restriktioner. 

Det har varit en förhållandevis lugn period för 

patrullerna, något som är normalt för den här 

perioden på året. Att restriktionerna hävdes den 9 

februari är inte något som påverkat vårt arbete i 

lokalpolisområde Norra Västmanland nämnvärt. 

Arbetet har rullat på med trafikkontroller och 

trygghetsrundor på olika platser i kommunen.  

Regionpolischefen i vår region har beslutat att 

regionens alla kommuner ska genomföra en 

trygghetsundersökning. I vår kommun kommer 

1000 enkäter att skickas ut till slumpvis utvalda 

invånare. Vår förhoppning är att du som får den här 

enkäten tar dig tid att svara på den. Som alltid vid 

enkätundersökningar är det viktigt att få in så många 

svar som möjligt. Den här enkäten kommer att vara 

återkommande varje år. Den kommer också att bli 

ett underlag för hur vi ska jobba vidare.  

I mitten av februari hade vi möte i kommunens 

lokala BRÅ (brottsförebyggande råd) efter en längre 

tids uppehåll på grund av pandemin. Respektive 

representant ger en lägesbild av sitt ansvarsområde. 

Ser vi att det finns problem någonstans försöker vi i 

samverkan hitta en bra lösning på problemet. Det 

innebär inte att vi löser problemet vid sittande bord. 

Beroende på problem är det olika aktörer som 

samverkar för att lösa det. En kan inte göra allt men 

med gemensamma krafter kommer vi betydligt 

längre. Ni når mig på telefon 010-56 75394 eller e-

post eva.lindberg@polisen.se. 

Eva Lindberg 

Kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland 

Evenemang 2022 

1 mars. Slöjdworkshop på biblioteket. Tova 
färgglada färger. Klockan 13.00-16.00. 
Kostnadsfritt. 
4 mars. Sportlovsbio klockan 10.00 (3-5 år), 13.00 
(6-9 år) och 15.00 (10-12 år). Kostnadsfritt. 
23 april. Ale Möller - 50 år på scen 
29 april. En vrå i min själ 
14 maj. Tunnbrödets dag 
18 juni. Myrbergsrallyt 
7 juli. Norbergfestival 

Med reservation för eventuella ändringar.  

Få senaste nytt om näringslivet 

i kommunen 

I våra nyhetsbrev med information om 

näringslivet i kommunen kan du läsa om 

kommande nätverksmöten, utbildningar, 

finansieringsmöjligheter och annan 

omvärldsbevakning som berör dig som 

företagare. Vi har som ambition att 

skicka ut 8 nummer om året. 

I senaste numret kan du läsa mer om hur du som 

företagare bokar in ett företagsbesök med 

kommunens representanter. Dessutom finns det 

information om företagsstöd och seminarium för dig 

som är på väg att starta, eller nyligen har startat, eget 

företag. 

Vill du få nyhetsbrevet direkt i din e-post? Anmäl dig 

via formuläret som finns på norberg.se/nyhetsbrev. 

Även du som inte är företagare kan få nyhetsbrevet i 

din e-post. 


