
NYHETSBREV 
För Norbergs kommun 

sonröster.  

I Norbergs kommun har vi ungefär 
4500 röstberättigade till kommun-

fullmäktige. 

Några av oss som är anställda i  
Norbergs kommun har börjat arbeta 

med förberedelser av valet, långt 
innan valdagen den 9 september. 

Bokning och koll av vallokaler,  

säkerhetsfrågor, möten med val-
nämnden, som bland annat ska ar-

beta för att det finns röstmottagare i 
vallokalerna samt rösträknare. Röst-

mottagarna ska förutom ta emot 

röster även upprätthålla god ordning 
i vallokalen och inte minst granska 

och räkna rösterna efter vallokalens 
stängning. I vallokalerna ska det 

alltid tjänstgöra minst tre röstmotta-

gare samtidigt.  
Det vi också har att förbereda är att 

det ska vara möjligt att förtidsrösta 
(från den 22 augusti) samt röstning 

via ombud. Vi har även en roll i att 

hantera röster från före detta  
Norbergare som bor utom-

lands.  Som svensk bosatt i utlandet 
har personer rösträtt i riksdagsvalet 

däremot inte i valen till landstings- 

och kommunfullmäktige. En person 
som bor utomlands behåller rösträt-

ten automatiskt i tio år efter att ha 
flyttat utomlands, därefter måste 

personen själv anmäla sig för en ny 

period. 

För partier och partiengagerade in-

nebär valet också en hel del arbete. 

Partier har mobiliserat, bedrivit 
medlemskampanjer, fastställt val-

plattformar samt nominerat och 
fastställt namn på valsedlar förutom 

att bedriva själva valkampanjen. Par-

tierna ska även anmäla sina kandida-

ter till respektive länsstyrelse. Sista 
dag för partier att anmäla deltagande 

i valet 2018 är den 10 augusti. En 
nyhet är som sagt att det krävs ett 

samtycke för kandidatur i valet. Med 

denna förändring kommer det inte 
längre vara möjligt att skriva upp 

någons namn på ett partis lista och 
på så sätt få en person invald.  

En ytterligare nyhet är att partibe-

teckningen på valsedeln även kom-
mer att kunna innehålla en symbol. 

Syftet med denna är att minska ris-
ker till förväxling.  Även efter valda-

gen återstår en hel del arbete.  
Röster börjar räknas direkt efter att 

vallokalerna stängt men dessa ska 

även räknas en gång till i Norberg 
onsdagen efter valet och sedan 

också räknas av Länsstyrelsen.  
För partier handlar eftervalsarbetet 

om att samla ihop valaffischer, 

montera ned valstugor, kanske ut-
värdera utfallet samt hitta koalition-

er och samarbetspartners för den 
kommande mandatperioden.  Det 

ska bli riktigt intressant att vara del 

av demokratins kärna, vårt folkstyre 
och redan 2019 är det dags igen med 

valet till Europarlamentet.   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hannu Högberg 
Kommunchef 
 
 

Inför valet 2018 

 
Den direkta demokratin anses ha 
fötts i antikens Aten, och innebär 

att alla röstberättigade beslutar 

själva i alla frågor. Under antiken 
utövades den direkta demokratin 

genom att fria män samlades på ett 
torg och fattade beslut med 

handuppräckning om gemensamma 
angelägenheter. Folkomröstningar i 

enstaka frågor är idag den enda 

formen av direkt demokrati i  
Sverige. Vår demokrati är en  

representativ demokrati, som inne-
bär att de som är röstberättigade 

väljer ombud och partier blir  

representerade i förhållande till 
antalet röster. Val kan skilja sig  

genom röstning på person eller 
parti. I realiteten är det ofta en 

blandform d.v.s. både parti och 

person. I Sverige sätter partier upp 
personer på en vallista men det 

finns en möjlighet att kryssa in per-
soner som står längre ned på val-

sedeln. Samtycke måste finnas för 

att få listas  på valsedel inför valet 
2018. Det finns vissa spärrar för att 

kunna bli invald via personröster.  
I riksdagsvalet behöver en kandidat 

ha fått så många personröster som 

motsvarar minst 5 procent av parti-
ets röster i valkretsen. Samma spärr 

gäller i landstings- och kommun-
fullmäktige men till kommunfull-

mäktige krävs dessutom att kandi-

daten måste ha fått minst 50 per-
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Hannus 
reflektioner 

Vad vill du läsa om i nästa ny-

hetsbrev? Tipsa oss gärna! 



Polisen informerar 

God fortsättning på det nya året! 

Under storhelgerna har polispatrullerna fått jobba på. Det 

har varit rån mot person, rånförsök och misshandel inom-

hus men även mycket rutinarbete som görs oavsett det är 

storhelg. 

I vilket sammanhang jag eller någon av mina kolleger pra-

tar med någon av er boende i kommunen, så är det åter-

kommande samtalsämnet buskörning med både person-

bilar och epatraktorer. 

Det är polisens uppgift att kontrollera och rapportera i 

trafiken, men som jag skrivit tidigare så är det omöjligt för 

polispatrullerna att befinna sig på alla vägar vid alla tid-

punkter.  Vi måste få hjälp från er vårdnadshavare genom 

att ni ställer frågan till era ungdomar var och hur de kör, 

men också kontrollerar att deras fordon körs i rätt hastig-

het och är säkra i trafiken. Genom att provköra epatrakto-

rerna får man en uppfattning om i fall det är möjligt att 

köra i en högre hastighet än den som fordonet är avsedd 

för. 

Jag tror inte att någon av oss missunnar ungdomarna att 

köra bil.  

Det vi däremot är oroliga för är att något ska hända när 

man är ute och buskör så att någons liv spolieras på ett 

eller annat sätt. Bara vetskapen om att man varit inblan-

dad, direkt eller indirekt, i något som förorsakar någon 

annan problem, kan i värsta fall vara något man måste leva 

med resten av sitt liv. 

Barn och unga är vår framtid! 

Låt oss därför hjälpas åt för att den framtiden ska bli så bra 

som bara är möjligt. 

Måndagkväll vecka 7, hälsoveckan, kommer ett före detta 

missbrukarpar att hålla ett föredrag om sitt tidigare miss-

brukarliv. Ta chansen att lyssna på dem! Föredraget anord-

nas först för allmänheten och sedan håller de föredrag för 

elever på Centralskolan under tisdagen.    

Vi vet alla att det finns droger i Norberg, men vi behöver 

få höra hur lätt en missbrukare manipulerar sin omgivning, 

inte minst sina nära och kära. 

För att kunna genomföra föreläsningarna har kommunen, 

via skolan, och polisen i samverkan sökt pengar från läns-

styrelsen. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av 

informationen eftersom vi tycker att det här är viktigt. 

Eva Lindberg kommunpolis Norberg för polisen i Lokalpolisområde 

Norra Västmanland.    

Biblioteket stängt 6/2 

Det pågår ett utvecklingsarbete på Norbergs bibliotek. Vi 
kommer bl.a. att införa en ny teknik där våra låntagare ges 
möjlighet att låna och lämna själva. Med anledning av det 
är biblioteket stängt den 6/2. Välkomna åter den 7/2! 
 
Brita Westerman, bibliotekarie 

 

Kontakt 

Ansvarig utgivare: 

Hannu Högberg, 0223-291 26 

hannu.hogberg@norberg.se 

Redaktör: 
Eva-Lena Silva 0223-291 31 
eva-lena.silva@norberg.se 

Kalendariet 

Februari 

 

9   Engelbrektsstafett 

     Lilla Engelbrektsloppet 

     Engelbrektssprinten 

10  Kristinaloppet 

      Engelbrektshalvan 

10   Teater. Säg ”Algots det    

       räcker” 

11   Engelbrektsloppet 

9-18 ”Hälsoveckan”, En  vecka fylld av  

         ”Må Bra-arrangemang”. Se separat program.  

 Ur programmet: 

12 ”Dyslexi Drop-In”, biblioteket 

12 ”Från botten till toppen”  

 Föreläsning med Gibbe och Sara Woldu. 

13 ”Måla dig gladare” 

14 ”Socker-hur påverkar 

  det våra hjärtan?”  Föreläsning med Ann  

 Fernholm 

14 Marschallpromenad 

15 ”Höj dina frisk-faktorer” Workshop med 

 sjukgymnast Mikael Strandh och livs-

 stilscoach Kerstin Strandh 

17 ”MåBraFilmfestival” 

Med reservation för eventuella ändringar 


