NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Våren närmar sig nu
och den här gången är
det på riktigt.
Häromdagen såg jag
ett gäng svanar som
stod och betade på en
snöfri åker och i
grannens rabatt växer
krokus. Då måste det
ju vara på riktigt.
Det är snart Lions vårmarknad
som jag vet att många ser fram
emot. Några av oss går och strosar bland knallarna medan andra
har en bestämd handlingslista
där traditionen bjuder att man
exempelvis alltid handlar strumpor, penséer och kokosbollar.
Delar av politikerna och sektorscheferna deltog på den årliga
utvecklingskonferensen i Bjurfors här om veckan. Resultatstyrning och digitalisering var
årets tema.
Styrsystemet är ett ramverk, en
infrastruktur som hjälper oss att
planera och följa upp på ett bra
sätt. Genom att ha ett tydligt
system för hur vi styr blir det
enklare för oss att koncentrera
oss på vad vi styr mot, det vill
säga själva innehållet i styrningen. Vi politiker menar att vår
viktigaste uppgift är att få ut så
mycket verksamhet som möjligt
för varje skattekrona kommunen
får in.
Det skrivs fortsatt in många
barn i våra förskolor och skolor.

Barn- och utbildningsutskottet
fick i uppdrag att titta på att
eventuellt bygga en ny förskola
och det uppdraget bland många
andra från de olika utskotten tas
upp i månadsslutet då det är budgetberedning i kommunen.
Kommunstyrelsen har en budgetberedning som bereder frågor
relaterade till kommunens ekonomi och styrning som ska behandlas i fullmäktige. De frågor
vi tar upp i budgetberedningen är
bland annat investeringar i kommunen, budget och strategisk
plan av taktisk karaktär med bedömningar och prioriteringar på
både lång och kort sikt.
Vi har en enkät ute nu för att åter
igen undersöka behovet om
barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är en viktig fråga som i
vissa familjer kan vara avgörande
för om man kan tacka ja till ett
arbete. Det är också en viktig
fråga ur ett jämställdhetsperspektiv varför vi tycker den är så viktig.
Satsningar görs i kommunens
sociala utskott för att få ut människor i egen försörjning. Vi håller just nu på att anställa en ungdomscoach vars främsta uppgift
ska vara att arbeta med våra arbetslösa ungdomar. Föräldrastödsutbildningar är något vi driver på regional nivå och vi vill att
det ska komma igång här i kommunen så snart som möjligt.
Mönsterarbetsplats har pågått ett
år inom hemtjänsten. Vi har
kommit en bra bit på väg för att
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få till heltidstjänster men har
fortfarande en bra bit kvar.
I Norbergs kommun har vi 601
företag. Några av företagen är
vilande men det är ändå imponerande många som är igång. Heja
alla er!
I julas fick kommunens anställda
en julklapp av arbetsgivaren. Det
var ett presentkort att handla lokalt för i våra butiker och företag, det var otroligt uppskattat
och man vågade sig in i butiker
man inte varit i förut.
Vi har utvecklat våra fullmäktigemöten och börjat rapportera från
samverkansorganen vilket betyder rapporter från bland annat
vårt utbildningsförbund, kommunalteknikförbund, WAFAB,
räddningstjänsten med flera det
visar sig vara ett uppskattat inslag
bland åhörarna så ta chansen du
med och lyssna då vi sänder fullmäktigemötet i radio Norberg.
Jag vill också passa på att tacka
för den här fantastiska tiden som
kommunstyrelsens ordförande
(KSO) och kommunalråd. Jag går
nu tillbaka till ett annat älskat
arbete i kommunen enligt överenskommelse och vi hälsar Åsa
Eriksson välkommen tillbaka
från riksdagen den 3
april.
Hörs eller
ses på byn!
Johanna Odö
(S)
Kommunalråd

Information från polisen
Den 31 januari skrevs medborgarlöftet för 2017 under av
kommunstyrelsens ordförande Johanna Odö och
lokalpolisområdeschef Agneta Kumlin. Polisen och kommunen
kommer under året att arbeta för att höja trafiksäkerheten och
synligheten i kommunen genom att: polisen kommer att upprätta
trafikkontroller minst 2 gånger i veckan på olika vägdelar inom
Norbergs kommun.
En trygghetsvandring utförs i oktober månad. Kommunen ska åtgärda
otrygga kommunala platser som framkommer i trygghetsvandringen.
Kommunen, via Norra Västmanlands kommunalteknikförbund
(NVK), kommer att upprätta mätstationer för hastighet inom
centrumdelarna.
Under den senaste månaden har 12 stycken trafikkontroller upprättats
på olika platser i Norberg.

Polisen vill varna för personer som på olika sätt stjäl
plånböcker
Tänk på att aldrig låta någon hjälpa till att bära hem varor från affären,
oavsett hur trevlig personen ifråga är. Varorna kommer hem till
bostaden men tyvärr upptäcker många att plånboken saknas när
personen lämnat.

Kalendariet/
April
14-23 Vernissage på
Abrahamsgården, öppet varje
dag kl. 11-17
22 Fri bussresa till
teaterföreställningen ”Robin
in the Hood”
29-30 Lions vårmarknad
30 Valborgsfirande i
Karlberg

Maj
7
Invigning av nya Elsa
Andersons konditori
20 Brandlöpet
25-28 Färskningsförsök på
Nya Lapphyttan

Med reservation för eventuella
ändringar.

Om någon person frågar efter vägen och har en karta framme där man
vill att du ska visa vägen. Hjälp inte till med att peka ut på kartan hur
man tar sig till platsen som efterfrågas. Många som hjälpt till med detta
har efteråt insett att plånboken försvann under tiden man var
behjälplig.
Kom ihåg att försvåra för ovälkomna besökare. Det gör du bäst genom
att låsa bilen och ytterdörren.
Hör gärna av er till polisen och berätta vad ni vill att vi ska skriva om i
Norbergsbladet.

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se

Polisen i Lokalpolisområde Norra Västmanland genom kommunpolis Eva
Lindberg

Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se

Krisberedskapsveckan 8-14 maj

Adress:
Malmgatan 7, 738 21 Norberg

Under en vecka har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) fokus på människors beredskap inför samhällsstörningar. MSB
vill underlätta kommunernas kommunikation gentemot medborgarna
och väcka engagemang för vår gemensamma säkerhet och beredskap.
Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

info@norberg.se
norberg.se

Nästa nummer kommer 23 april 2017.

