NYHETSBREV
För Norbergs kommun
Vårt gemensamma
brottsförbyggande
arbete.
Brottslighet medför många negativa konsekvenser, såväl för
offer och gärningspersoner som
för samhället i stort. Att bli utsatt för ett brott är i många fall
en traumatisk upplevelse och
utsatthet för våld kan medföra
ökad risk för olika former av
fysisk och psykisk ohälsa, både
på kort och på lång sikt. Utsattheten för brott och den upplevda tryggheten är tyvärr
ojämnt fördelad i samhället.
Kvinnors otrygghet är betydligt
större än mäns. Brottsligheten
medför inte bara konsekvenser
för de som har utsatts för brott.
Socialstyrelsen konstaterar exempelvis att brottsbelastade
ungdomar har en betydligt
sämre hälsa än andra. Även för
samhället är konsekvenserna av
brottsligheten betydande. En
ung människa som hamnar i kriminalitet kan kosta samhället
tiotals miljoner kronor.
Nu och då hör jag påståenden
om att brottsligheten ökar. Vad
är då sant? Den anmälda brottsligheten nationellt har de senaste
två decennierna ökat från runt
1,2 miljoner till drygt 1,5 miljoner anmälda brott årligen. Det
kan dock vara svårt att veta om
ökningen enbart beror på ökning av antalet brott eller om
benägenheten att anmäla brott
också ökat. Tittar vi på den senaste statistiken, från första halv-

året 2017 jämfört med föregående år under samma period, kan
vi se att brotten minskat. Totalt
anmäldes under första halvåret i
år 2 procent färre brott än under
motsvarande period 2016. De
kategorier anmälda brott som
minskade mest i antal var skadegörelsebrott respektive bedrägeribrott.
När det gäller brott mot person
är det glädjande att misshandelsbrotten minskade med 7 procent
men fortfarande anmäldes 41 000
sådana brott. Också stöld- och
tillgreppsbrotten minskar medan
bostadsinbrotten ökat med 3
procent och av dessa utgjorde
villainbrotten betydligt fler än
lägenhetsinbrotten. Biltillgrepp
respektive stöld ur och från motorfordon minskade med 2 procent medan personrånen ökade
något. Den kategori anmälda
brott som enligt Brå
(Brottsförebyggande rådet) ökade
mest i antal var brott mot person,
vilket kan förklaras av att en ny
brottstyp, olovlig identitetsanvändning, infördes i brottsbalken
den 1 juli 2016.
Norberg följer i huvudsak den
nationella bilden och att narkotikan är tillgänglig. Vi kan se att
brottsligheten över tid blivit alltmer komplex, varierad och gränsöverskridande. För att minska
brottsligheten och öka tryggheten
i samhället behövs ett effektivt
brottsförebyggande arbete på
kommunal nivå. Polisen och
kommunen har nyckelroller i
detta arbete men för att nå framgång behövs även andra aktörer.
Ett gott brottsförebyggande ar-
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bete präglas av en helhetssyn
med insatser som integreras i det
löpande arbetet.
Norberg ingår i Norra Västmanlands Brottförebyggande råd där
representanter från bland annat
Polisen och andra kommuner
ses. Vi har också ett kommunbrå
samt flera arbetsgrupper. Trygghetsvandringar genomförs, Norra
Västmanalands kommunalteknikförbund bedriver trafikmätningar
och skolans kamratstödjare gör
ett fantastiskt arbete. Skolan ger
också information om ANDT
(Alkohol, narkotika, dopning och
tobak). Därtill utförs aktiviteter
av föreningslivet som har brottsförbyggande verkan. Det är exempelvis organiserad grannsamverkan och vuxenvandringar.
Forskning visar att program riktade till föräldrar med svårare
problem i föräldraskapet eller
vars barn har omfattande beteendeproblem och därmed också är i
riskzonen för kriminalitet, är en
effektiv satsning. Ett brett föreningsliv och en fritidsgård som
erbjuder aktiviteter för ungdomar
är också exempel på bra preventivt arbete. Inget är dock så bra
så att arbetet inte kan utvecklas.
För att få ytterligare inspiration
till Norberg kommuns brottförebyggande arbete har kommunen
och Polisen tillsammans hos nationella Brå visat intresse för att
utveckla våra metoder. Vi gör det
inte för att Norberg skulle vara
en särskilt utsatt kommun utan
för att vi vill arbeta ännu bättre.
Hannu Högberg
Kommunchef

Information från polisen
Sommaren är över och hösten har
kommit. Vi är tillbaka i vardagen
igen efter en semester som, för
många, kanske det funnits önskemål
om lite mer sol och värme.

Rastaktiviteter med
hinderbanor och hopp
På Källskolan ansvarar fritidspersonalen för
rastaktiviteter varje lunchrast. Syftet är att få eleverna
att röra på sig mer och skapa en trygg rastmiljö.
Hinderbanor är veckans tema och det uppskattas av
eleverna.

När vi inom polisen blickar tillbaka och tittar på hur
sommaren sett ut i våra kommuner så kan vi
konstatera att för Norbergs del har sommaren varit
relativt lugn. Evenemang och festivaler har flutit på
bra utan några större händelser för polisens del.
I juninumret hade vi önskemål från både kommunen
och polisen att den som tog en promenad skulle ta en
sväng förbi våra skolor. Såhär i efterhand kan vi
konstatera att det fanns fog för vårt önskemål.
Källskolan är den plats som varit mest utsatt i hela
kommunen. Skolan har tyvärr haft ett flertal
påhälsningar då man blivit av med både datorer och
Ipads. Som ni alla säkert förstår så önskar vi fortsatt
att ni som ändå är ute och tar en promenad, gärna gör
det förbi bland annat skolorna. Bra också i fall flera
vuxna rör sig runt biblioteket och fritidsgården
Unkan. Våra ungdomar önskar se fler vuxna ute på
byn under kvällarna. Det framförs varje gång vi
genomför en trygghetsvandring i kommunen.
Under sommaren har det varit en del bråk bland olika
grupperingar utanför biblioteket på kvällarna. Bara att
fler rör sig förbi området gör att tryggheten ökar för
ungdomarna.
Polispatrullerna har varit ute i kommunen och haft
trafikkontroller så fort tillfälle funnits. Det arbetet
fortsätter under hösten.
Poliskontoret har öppet onsdagar och torsdagar
mellan klockan 09.00-11.30 och 13.00-15.00. När jag
är upptagen av något annat tjänsteärende så hänvisar
jag till min tjänstetelefon 010-567 53 94.
Om jag är upptagen med något annat så lämnar ni ett
meddelande så ringer jag upp när det är möjligt.
Eva Lindberg för lokalpolisområde Norra Västmanland

Victoria Åkerlund
Rektor Källskolan

Balansera mera 2-8 oktober
Balansera mera är en nationell kampanj som i år
genomförs vecka 40, den 2–8 oktober. Kampanjen
uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt i hur
de själva kan minimera riskerna för fallolyckor.
Aktiviteter under veckan:
Kommunens sjukgymnaster och arbetsterapeuter informerar om fysisk
aktivitet, balans och fallförebyggande åtgärder. Under förmiddagen
erbjuds även visning av enklare hjälpmedel, tips och råd gällande
anpassningar av hemmiljö, möjlighet att göra balanstest samt prova
enklare träningsövningar. Vi bjuder på fika.

Öppettider
kommunhuset
Måndag-torsdag 8.00-16.30,
lunchstängt 11.30-13.00
Fredagar 8.00-11.30
Dag före röd dag samt klämdag:
8.00-11.30
Receptionen är bemannad:

Datum: Onsdagen den 4 oktober
Tid och plats: Klockan 10-12 i Bubblan, Björkängen

Måndag-torsdag 08.30-16.00,
lunchstängt 11.30-13.00
Fredagar 08.30-11.30
Dag före röd dag samt klämdag:
08.30-11.30

Välkomna!

Kalendariet/

Nyheter från förskolan!

Oktober
6

Fri bussresa till
föreställningen
”Kärlekskriget”

Med reservation för eventuella
ändringar.

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Hannu Högberg, 0223-291 26
hannu.hogberg@norberg.se
Redaktör:
Nadja Vuorinen, 0223-291 65
nadja.vuorinen@norberg.se

Regnbågens och Önskebrunnens förskoleklasser har varit i Karlberg
och lekt samt grillat korv.
Victoria Åkerlund
Rektor Källskolan

Adress:
Malmgatan 7, 738 21 Norberg
info@norberg.se
norberg.se
facebook.com/norbergskommun
Vad vill du läsa om i nästa nyhetsbrev?
Tipsa oss gärna!

