NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Sommar som vanligt
men ändå inte.
Tiden mellan Hägg och Syrén har
passerat och högsommaren står
för dörren med löften om vila och
tid med släkt och vänner. Just det
här året så är vi många som firar
semestern i Sverige och självklart
även i Norberg. Vi gör lite extra
satsningar i år för att Norberg
verkligen ska vara en fin och trygg
plats att ”hemestra” i. Våra ungdomar som deltar i feriearbeten/
sommarpatrullen är förstås en viktig del i det tillsammans med
”Unkan” och Frida Hansdotterarenan.
Självklart påverkas vi alla av Covid
-19 och även om läget i skrivande
stund är mer stabilt är det viktigt
att vi tillsammans tar ansvar och
håller tryggt avstånd när vi möts.
Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer om handhygien
med mera så kommer vi klara av
den här krisen tillsammans. Vi har
många fina utomhusmiljöer i Norberg som med fördel kan användas för att träffas vänner och släkt.
Hela 5 caféer håller öppet i kommunen i sommar så det finns flera
chanser att njuta. Kommunen har
också fattat flera beslut för att
stötta vårt lokala näringsliv som
kämpar hårt i ett läge när världs-

ekonomin går på sparlåga. Vår
personal i har gjort ett fantastiskt
arbete hela våren och Norberg
har klarat sig förhållandevis väl
under pandemin. Genom att
aktivt krisarbete och god uppfinningsrikedom har vi hanterat de
svårigheter som uppstått. Vi har
förberett oss väl för sommaren
och ska kunna erbjuda kommunens service som vanligt. Vi har
förstås lite begränsade öppettider
under semesterveckorna men vi
har öppet varje dag.
Snabbfakta om Norbergs
kommuns nya kommunchef
Namn: Christian Foster
Ålder: 49
Familj: Gift med två barn, 17 och
15 år
Fritidsintressen: Musik
Vad kommer du att börja med på ditt
nya jobb?
Det är ett spännande uppdrag
och jag ser många möjligheter att
tillsammans med medarbetare
och näringsliv fortsätta utveckla
Norbergsandan och vår fina
kommun. Självklart finns det frågor som kräver lite extra uppmärksamhet så här direkt men jag
behöver ändå lite tid att lära
känna alla delar av vår verksamhet.
Vad har du jobbat med tidigare?
Jag har tidigare jobbat inom hälsa
och sjukvård och varit socialchef
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i Sundbyberg stad. Jag har arbetat
med arbetsmarknad och flyktingfrågor under många år i statens
tjänst. De senaste åren har jag
som förbundsdirektör varit ansvarig för hälso- och sjukvård,
äldreomsorg och LSS i Norrtälje.
Mycket av detta kommer jag ta
med mig till Norbergs kommun.
Du kommer inte från Norberg, var
kommer du ifrån?
Jag är uppvuxen i Uppsala och
Brighton och bor idag i Stockholm, men har en stuga i Dalarna
där jag nu tillbringar veckorna.
Tanken är att jag och familjen
ska flytta upp men det kommer
att dröja lite då jag inte vill avbryta mina barns gymnasieutbildning.

Glad sommar och ta hand
om varandra.
Johanna och Christian

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

Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra Västmanland.
Sommaren med sol och värme har kommit till oss.
Fredagen den 12 juni var det skolavslutning. Personal
från Unkan, skolan, socialtjänsten och polisen mötte
upp ungdomar under kvällen ute på Prostudden, där
det bjöds på grillade hamburgare och korv. Vi turades
om att vandra och köra runt på olika samlingsplatser.
En mycket lugn och fin kväll. En stor eloge till våra
fina ungdomar!

Nedan följer några av de ärenden som behandlades
under kommunfullmäktiges sammanträde den 8 juni
2020. När protokollet är justerat kan det läsas på Norbergs kommuns hemsida, under Möten, kallelser och protokoll och Kommunfullmäktige.

Vi möter en sommar som på många sätt kommer att
bli helt annorlunda än tidigare år. Med alla evenemang
inställda är det många kända inslag vi kommer att
sakna. Men det finns som alltid för- och nackdelar
med den här specifika situationen. Inom polisen brukar vi fördela våra resurser mellan de olika lokalpolisområdena beroende på evenemang. I år får alla möjlighet att behålla den egna personalen i eget område i
stället. Naturligtvis kommer det även i år att behövas
stöttning i annat område när/om det händer någon
större incident. Men i det stora hela kommer alla att
jobba i eget område. Förhoppningen är att vi också
kommer att kunna se det senare i höst när vi summerar hur sommaren varit.

Tillfällig utökning av åtgärdsanställningar
Kommunfullmäktige beslutar att 922 000 kronor anslås
ur etableringsfonden för att under år 2020 anställa nyanlända personer via åtgärdsanställningar hos arbetsmarknadsenheten.
Ledningskontoret får i uppdrag att rapportera hur satsningen fallit ut vid kommunstyrelsens sammanträde
den 23 november 2020.

Presentation av ny kommunchef
Christian Foster är ny kommunchef i Norbergs kommun från den 28 maj 2020. Foster medverkar på mötet
och ger en presentation av sig själv.
Kommunfullmäktige tackar för presentationen och hälsar Christian Foster välkommen till Norbergs kommun.

Revidering av "Naturvårdsprogram för Norbergs
kommun" inklusive prioriteringslista
Reviderat Naturvårdsprogram för Norbergs kommun inklusive prioriteringslista antas enligt förslag.

Ombyggnad av Sävsparven 2 till LSS-boende
Den utökade driftskostnaden omfattande 86 000 kronor för den tillkommande byggnationen finansieras
Polisen och kommunen kommer att satsa på att jobba inom socialutskottets ram. Finansiering av den utökade
med tre månaders medborgarlöften, i stället för som investeringskostnaden på 1 732 000 kronor sker genom
ianspråktagande av 800 000 kronor ur potten för oförtidigare på ett eller två år. Vi börjar med ett löfte som delat och 1 000 000 kronor ur potten för oförutsett,
löper under juni, juli och augusti. Inriktningen kom- inom beslutad investeringsram.
mer att vara runt våra skolor och badplatser.
Låt oss nu hoppas att vi får en riktigt fin sommar, där
vi tänker på varandra när vi möts ute!

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.

Ansvarig utgivare
Christian Foster
Kommunchef
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