NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Nyexaminerad silviasjuksköterska i
Norbergs kommun!
Det är Veronica Persson som läst en uppdragsutbildning via Sophiahemmet Högskola och Norbergs
kommun.
Veronica började arbeta som sjuksköterska på
Granbacken i Norberg för tre år sedan och insåg
snabbt att området kognitiva sjukdomar var speciellt
utmanande. Hon hittade en intressant uppdragsutbildning, kontaktade sin chef och fick via henne och
HR-avdelningen på Norbergs kommun hjälp att
påbörja studierna. Utbildningen var ett år lång och
Veronica planerar nu för utbildningsinsatser till all
personal inom vård och omsorg i kommunen. Personalen på hemtjänsten blir först ut redan i november.
Stort grattis och bra jobbat Veronica!
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Kommunfullmäktige i korthet
Nedan följer några av de ärenden som behandlades
under kommunfullmäktiges sammanträde den 28
september 2020. När protokollet är justerat kan det
läsas på Norbergs kommuns hemsida, under Möten,
kallelser och protokoll och Kommunfullmäktige.

Skattesats för år 2021
Skattesatsen för Norbergs kommun fastställs till
22,66 kronor per skattekrona för år 2021, det vill
säga oförändrad i förhållande till år 2020.
Upplösningsavtal gällande Norra Västmanlands
Utbildningsförbund
Kommunfullmäktige i Fagersta kommun beslutade i
september år 2019 att Fagersta kommun avser att
överta verksamheten inom Norra Västmanlands Utbildningsförbund, NVU, i egen regi och att säga upp
sitt medlemskap i förbundet. Om någon av medlemskommunerna Fagersta, Norberg eller Skinnskatteberg säger upp medlemskapet ska förbundet enligt
förbundsordningens paragraf 13 träda i likvidation
vid det årsskifte som inträffar två år efter uppsägningen, vilket innebär senast vid årsskiftet
2021/2022.
Förslag till upplösningsavtal, inklusive följande bilagor, godkändes av kommunfullmäktige.
Tillägg till revisorernas budget 2020
Kommunfullmäktige beviljar ett extra anslag till revisionen på 40 000 kronor. Det extra anslaget ska
finansieras ur beviljade medel för kommunfullmäktige 2020.

Kicki Wallin
Administrativ chef

Vad vill du läsa om i nästa
nyhetsbrev? Tipsa oss gärna!

Polisinformation oktober 2020
Vi är inne i årets, enligt mig, tråkigaste månad. Efter
oktober månad som visserligen bjudit på en hel del
regn, men varit varm, känns det tungt med den månad som oftast är både mörk och trist. Men å andra
sidan bjuder den på möjligheter som att sätta sig ner
och läsa en god bok med en kopp kaffe eller te, utan
att få dåligt samvete för allt som måste göras. Det
går liksom att ”ducka” för göromål som kan skjutas
upp till en annan dag.
Glöm inte att ”ljusa” upp er! Ni är många som är
jätteduktiga på att använda reflexer av alla de slag,
men det är önskvärt att ännu fler ser till att vara synliga i trafiken. Härom kvällen när jag kom och körde
såg jag långt borta på gatan en person som syntes
otroligt bra. Det visade sig att hen bar en reflekterande keps som syntes lång väg. Genast slog det mig
att keps och handskar borde vara något för våra
barn och ungdomar. Det är ju trots allt vi vuxna
som måste se till att de syns. Jag förutsätter ju att vi
själva ser till att vi syns!
Jag är väldigt stolt över det jobb som polispatrullerna utför i kommunen. De utför trafikkontroller lite
varstans under dygnets alla timmar. Detta har gjort
att många rapporterats för ringa narkotikabrott och
rattfylleri. Ingen av oss vill möta någon i trafiken
som är påverkad av vare sig alkohol eller narkotiska
preparat. Jag har bara hört positiva kommentarer
om patrullernas kontroller. Men är det så att du har
åsikter om att själv bli stoppad, tänk då på att bland
de övriga som också kontrolleras kan det vara en
påverkad förare. Själva kontrollen tar inte så lång tid.

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.

Nu är älgjakten sedan några veckor i full gång. Ha
det i åtanke när du är ute och kör. Är det någon
gång som viltet söker sig till vägarna så är det när
jägarna är ute i skogarna. Tänker man efter så är det
ganska naturligt att det blir så, med tanke på all rörelse som blir när jägarna går till och från sina pass.
Under en fikapaus möttes några polispatruller och
tog en fika tillsammans på Elsas. Alltid bra att mötas
över en fika då vi jobbar i olika polisregioner. Det
händer inte alltför sällan att patrullerna får förstärka
i respektive område och då är det bra att träffas och
diskutera jobbet.
Önskar er alla en så fin november som möjligt!
Eva Lindberg kommunpolis i lokalpolisområde Norra
Västmanland

Extra öppet på biblioteket under
hösten + avvikande öppettid:
30/10 Biblioteket stänger kl. 15.00
6/11 kl. 10-11 – Öppet för dig som tillhör en riskgrupp
7/11 kl. 11-14 – Lördagsöppet med Poesi-Bingo kl.
12.30
4/12 kl. 10-11 – Öppet för dig som tillhör en riskgrupp
5/12 kl. 11-14 – Lördagsöppet
Tänk på att hålla avstånd till dina medmänniskor när
du besöker biblioteket. Välkommen!
Ansvarig utgivare
Christian Foster
Kommunchef
Tf. Redaktör
Ida Långbacka
www.norberg.se

