NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Det går bra för
företagen i Norberg.
Visste du att det finns
858 jobb i de små
företagen i Norbergs
kommun?
Här finns också 457 arbetsställen
där ägaren både leder och arbetar i
företagen. Nio av tio av dessa är
så kallade mikroföretag med
mindre än tio anställda och nästan
alla företag i Norberg har färre än
50 anställda. Norberg är en tydlig
småföretagarkommun.
Kommunen blev år 2019 med
grund i alla dessa företag ”Årets
tillväxtkommun” i Västmanlands
län. Det är drivet hos företagare
kombinerat med satsningar på
bland annat besöksnäringen som
enligt kreditupplysningsföretaget
Syna gjorde att Norberg tog hem
titeln som årets tillväxtkommun.
Kriterierna för bästa tillväxt är den
kommun som har störst andel företag som nyanställt, ökat sin omsättning och gått med vinst. Den
här utmärkelsen bygger på verkliga
fakta.
I höstas genomförde organisationen Företagarna en undersökning
om omsättningstillväxt i Norberg
för perioden 2011-2018. Även
dessa siffror är starka. Norberg
landade på en 20 plats i hela riket
som medeltal. Sedan år 2016 har
tillväxten i Norberg varit särskilt
stark.
Under förra året startades 66 750
nya företag i Sverige, varav 35 nya

i Norberg. Med detta hamnar
kommunens etableringsfrekvens
mätt i antal nystartade företag per
1000 invånare på rikssnittet.
Jag fortsätter med fakta om företagande. Visste du att medelåldern på företagare i Norberg är
51 år? Även detta är i nivå med
rikssnittet men det finns en stor
grupp yngre personer mellan 25
och 44 år som är företagare i
Norberg. Här ligger vi klart över
rikssnittet och det är mycket
glädjande för framtiden. Av den
statistik som jag fått av organisationen Företagarna visar att de
flesta som leder dessa företag är
män. Endast 15 procent är kvinnor vilket är någon procent lägre
jämfört med landet i övrigt.
Norberg behöver välmående innovativa företag som växer och
anställer. Företagen skapar arbetstillfällen vilket bidrar till skatter för välfärden. Det främsta
hindret som företagen uppger för
fortsatt tillväxt är möjligheten att
hitta personal med lämplig kompetens. Här spelar kommunen en
viktig roll med huvudansvar för
skola och vuxenutbildning. Jag
önskar alla entreprenörer och
företagare i Norbergs kommun
också ett gott 2020.
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verkan vilket vi även framöver
ska vara öppna för. I vissa fall
kan det handla om att tydligare
prioritera vad en kommun ska
leverera och i vilka former.
Kommuner med ekonomiska
svårigheter meddelar att de kan
komma att behöva öka skattesatserna framöver om inte intäktssidan ökar. Med denna något
dystra bild är det glädjande att
kunna meddela att Norbergs
kommun gör ett positivt resultat
med 15 miljoner kronor år 2019.

Hannu Högberg
Kommunchef

År 2019 har varit ett tufft ekonomiskt år för många kommuner
och så även för landets regioner.
Det gemensamma för Norberg
med andra kommuner är att vi
behöver effektivisera våra verksamheter genom att ta till oss ny
teknik och arbeta på smarta sätt.
Vi har en lång tradition av samVad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Kommunstyrelsen i korthet
Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunstyrelsens
sammanträde den 10 februari 2020.
Medfinansiering av föreningen
Engelbrektsloppets spårmaskin
Föreningen Engelbrektsloppet har ansökt om
medfinansiering för en spårmaskin.
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ett
engångsbidrag för spårmaskinen på 100 000 kronor.
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har
tecknat ett avtal med föreningen, som bland annat
innebär att föreningen ska preparera och spåra ett
skidspår som kan brukas av allmänheten.

Granskning av upphandlingsverksamheten
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten
”Granskning av upphandlingsverksamheten” till
kommunstyrelsen, efter en granskning som har
genomförts av PwC. Den sammanfattande
bedömningen är att kommunstyrelsen inte
säkerställer att upphandlingar genomförs på ett
ändamålsenligt sätt samt att upphandling inte har
genomförts lagenligt och i enlighet med policy och
riktlinje. Revisorerna har lämnat ett antal
rekommendationer och efterfrågar hur
kommunstyrelsen avser att åtgärda de
förbättringsområden/brister som påtalas i
revisionsrapporten. Kommunstyrelsen beslutade att
anta ett yttrande som svar till revisorerna. Vidare
fick kommunchefen i uppdrag att leda en översyn av
kommunstyrelsens delegationsordning, Policy för
inköp och Riktlinje för inköp och upphandling samt
tillhörande dokument för inköp och upphandling.
Granskning av styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning)
Revisorerna har överlämnat revisionsrapporten
”Granskning av styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning)” till
kommunstyrelsen, efter en granskning som har
genomförts av PwC. Den samlade bedömningen är
att kommunstyrelsen inte säkerställer att det finns

Evenemang
13 mars Musikteater med Marit Bergman och
Andreas Kullberg
21 mars Filmatisering om Norbergsstrejken
23 april Världsbokdagen
25-26 april Lions vårmarknad
Med reservation för eventuella ändringar.

ändamålsenlig styrning och ledning av
hemtjänstverksamheten (myndighetsutövning).
Revisorerna har lämnat ett antal rekommendationer
och efterfrågar hur kommunstyrelsen avser att åtgärda
de förbättringsområden/brister som påtalas i
revisionsrapporten. Socialutskottet har yttrat sig i
ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera
yttrandet till utskottet. Ärendet behandlas vid
kommunstyrelsens nästa sammanträde den 14 april
2020.
Kicki Wallin
Administrativ chef

Bibliotekets öppettider
Bibliotekets avvikande öppettider under
våren 2020.
Mars
31 - Biblioteket är öppet kl. 13-17 (på grund av
fortbildning för personal). Tidningshörnan öppnar
10.15
April
9 - Biblioteket är öppet kl. 12-15 (Skärtorsdag),
tidningshörnan öppnar kl. 10.15
10 - Stängt (Långfredag)
13 - Stängt (Annandag påsk)
21 - Stängt (planeringsdag för personalen)
30 - Biblioteket är öppet kl. 12-15. Tidningshörnan
öppnar kl. 10.15 (Valborgsmässoafton)
Maj
1 - Stängt (Första maj)
20 - Biblioteket är öppet kl. 12-15. Tidningshörnan
öppnar kl. 10.15
21 - Stängt (Kristi himmelsfärd)
22 - Biblioteket är öppet kl. 13-17. Tidningshörnan
öppnar kl. 10.15
Juni
5 - Biblioteket är öppet kl. 12-15. Tidningshörnan
öppnar kl. 10.15
19 - Stängt (Midsommarafton)
Biblioteket
0223-291 40
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