NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Norbergs kommun
kan se tillbaka på ett
2019 när det byggs
nya flerfamiljshus
för första gången på
många år.
De första kommer att flytta in till
sommaren 2020 och vi kan framöver erbjuda fler områden för bostäder i attraktiva områden. Två
oberoende undersökningar visar
att företagen i Norberg går bra
och har gjort så under en följd av
år. Det är glädjande! Norberg blev
årets tillväxtkommun i Västmanland år 2019 enligt Syna. De mäter
omsättningsökning samt ökning
av anställningar inom företag. Organisationen Företagarna har
också undersökt företagandet i
Norberg. Undersökningen visar
att Norberg under en flerårsperiod
har en tillväxt som ligger i topp 20
i hela landet. Positivt är också att
vi har förhållandevis många unga
personer som är företagare, också
detta andas optimism.
Frida Hansdotter Arena har visat
sig bli en samlingsplats för idrottande personer men också för
ungdomar som går på fritidsgården samt publik i samband med
alla spännande matcher men också
för andra möten och sammankomster. Området stärktes med en
padelbana under året efter ett fint
arbete av tennisklubben. Den efterlängtade bron över ån från arenan till skolan invigdes också under året. Norbergs föreningar och
civila samhälle bidrar på ett myck-

et bra sätt till Norbergs utveckling och vårt arbete med folkhälsa. Förutom ordinarie verksamhet står civila samhället med
föreningsliv för mängder med
aktiviter som lockar besökare
från när och fjärran, vilket gynnar
besöksnäringen. Under året gick
Norberg med i Samverkan för
bästa skola tillsammans med
Skolverket. Syftet med detta treåriga projekt är att stödja skolor
och förskolor med att utveckla
arbetet med kunskapsresultat.
Under året har kommunen haft
ett gott samarbete med Polisen
och vi har haft ett projekt för att
utveckla det brottförebyggande
arbetet via en modell som heter
Effektiv Samordning för Trygghet. Modellen bygger på att olika
delar från samhället rapporterar
till kommunen som i sin tur ger
polisen underlag och utifrån
denna information kan Polisen
rikta sina operativa insatser.
Vi har också under året haft tuffa
granskningar av hemtjänst samt
av upphandlingar. Revisorerna
har riktat berättigad kritik som vi
tar till oss. Arbete med att utveckla hemtjänsten pågår. För att
utveckla våra upphandlingar har
ledningskontoret ett uppdrag att
revidera våra styrdokument samt
införa tydligare rutiner samt genomföra utbildningsinsatser i
LOU. Under året har vi ställt frågan till Fagersta kommun om
samverkan kring upphandlingar
då vår samverkan med Avesta
kommun upphörde vid årsskiftet.
Samverkan i våra förbund har
fortsatt på ett gott sätt men vårt
utbildningsförbud, NVU kom-
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mer att upphöra år 2021. Ett arbete pågår även här inom ledningskontoret med att ta fram
förslag till politiken i Norberg
om färdriktningar. Engagemanget i frågorna är stort. Utbildningsfrågor och rekryteringssamt kompetensutvecklingsfrågor är en mycket viktig strategisk
framtidsfråga för både kommun
och företag.
Under året har politiken i bred
dialog genomfört ett arbete med
att ytterligare utveckla kommunens styrmodell och vi har beslutat om nya strategiska områden
samt mål i programmet Tillsammans för Norberg 2030 Norberg
- en liten kommun med många
hjältar i hjärtat av Bergslagen.
Norbergs årsresultat visar 15 miljoner kronor plus, det är gott
men främst beroende på att
NVK inte gjort sig av med alla
medel som tilldelats. Jag vill som
kommunstyrelsens ordförande
tacka all personal och alla förtroendevalda som bidragit till kommunens utveckling under det
gångna året och ser fram mot ett
spännande år 2020 och där vi
gemensamt blickar framåt.

Johanna Odö (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Kommunfullmäktige i korthet

Polisinformation mars

Nedan följer några av de ärenden som
behandlades under kommunfullmäktiges
sammanträde den 2 mars 2020.

Den 24 februari hade kommunen, polisen,
Handelsbanken och Swedbank en
informationsträff på äldreboendet
Björkängen om bedrägerier mot äldre. Det
kändes väldigt bra att så många mötte upp
och att vi även fick möjlighet att diskutera
lite andra frågor.

De lokala ordningsföreskrifterna gällande
undantag av reglerna om hundar för serviceoch signalhundar är reviderade
Norbergs kommun är en av 55 kommuner som gör
undantag för ledarhundar men inte för service- och
signalhundar.
Paragraf 11 i de lokala ordningsföreskrifterna ändras
till att lyda enligt följande:
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för
underhåll eller nyttjande eller den som endast
tillfälligt vårdar en hund, är skyldig att följa
bestämmelserna i 12 §. Det som sägs i denna
paragraf gäller inte för ledarhund för synskadad
person eller för servicehund, signalhund och
polishund i tjänst.
Rapportering av ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen och Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade, tredje
kvartalet godkänns
Socialutskottet redovisar ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och
service för vissa funktionshindrade (LSS) för tredje
kvartalet år 2019. För kvartalet finns två icke
verkställda beslut att rapportera.
Revidering av samverkansavtal samt reglemente
för gemensamma hjälpmedelsnämnden antas
Region Västmanland har lämnat in ett reviderat
samverkansavtal samt ett reviderat reglemente för
gemensamma hjälpmedelsnämnden. Förändringarna
är i huvudsak redaktionella, med bakgrund i att
förvaltningen Hjälpmedelscentrum upphörde den 1
januari 2020.
Kicki Wallin
Administrativ chef

Coronaviruset (covid-19)
Norbergs kommun följer utvecklingen av
coronaviruset (covid-19). Du hittar aktuell
information på vår hemsida och i våra
sociala kanaler. Vi följer myndigheternas
rekommendationer med anledning av
detta.

Polisen har under mars gjort ett antal trafikkontroller
vilket resulterat i några bötesbrott. Som ni säkert sett i
media koncentrerar sig hela polisområde Västmanland
på utredningsläget. Alla medarbetare försöker dra sitt
strå till stacken och hjälpa till för att utreda så många
brott som bara är möjligt. Tanken är att utgångsläget
ska vara så bra som möjligt när vi går in i
sommarperioden. Allt för att det inte ska råda en så
stor ärendebalans efter sommaren. För den enskilde
som är utsatt för brott innebär det att vi vill utreda allt
så fort det bara är möjligt.
Under rådande omständigheter med coronaviruset
behöver vi verkligen laga efter läge. Eftersom ingen vet
hur det utvecklas får vi lov att vara flexibla när det
gäller vad som ska prioriteras i vår verksamhet. Nu är
det viktigt att finnas till där det verkligen behövs. Den
verksamhet som kan vänta får stå tillbaka för annat
som måste prioriteras.
Var rädda om er och varandra!
Eva Lindberg
Kommunpolis lokalpolisområde Norra Västmanland

Evenemang
23 april Världsbokdagen
25-26 april Lions vårmarknad
Med reservation för eventuella ändringar.
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