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Kommun- och landstingssektorn
står inför stora utmaningar. Allt fler
blir allt äldre och vi medborgare
ställer allt högre krav på snabb och
effektiv service från alla samhällssektorer. Det är bra men kräver att
offentlig sektor hänger med och
anpassar sig inför framtida förutsättningar.
För att effektivt möta individens
önskemål om att uträtta allehanda
ärenden från t ex surfplattan valfri
tid på dygnet samt att klara
framtidens omsorgsbehov måste
välfärden digitaliseras och i allt
högre grad bygga på e-tjänster. Det
kan handla om att mäta blodtrycket
hemma via en app, istället för att
åka till vårdcentralen varje gång.
Det kan också vara att följa sin
bygglovsansökan på nätet genom
olika instanser. Skolan och barnomsorgen har kommit en bit på
väg med InfoMentor men det
finns mycket mer att utveckla för
att underlätta för elever och
föräldrar och för att effektivisera
verksamheterna.
En förutsättning för att välfärdens
digitalisering ska fungera är att vi
medborgare har tillgång till snabb
och säker internetanslutning.
Sedan flera år har Norbergs
politiker och tjänstemän arbetat för
bättre möjligheter till snabbt bredband i kommunen. När grävarbeten gjorts har man samtidigt
lagt ner tom-rör för framtida fiber,
vi har anställt en bredbandskoordinator tillsammans med Fagersta

Kommun och NVK samplanerar
gatuunderhåll med framtida fibergrävning.
På flera ställen finns redan fiberkabel
nergrävd och några byar har börjat
planera för glesbygdsfiber men ett
stadsnät har saknats.
Därför är det mycket glädjande att
Norberg och Fagersta kommuner har
tecknat samverkansavtal med Telia
om att bygga fiber till hushåll och
företag. Utbyggnaden av det öppna
nätet kommer att baseras på hur
efterfrågan ser ut i kommunerna och
det första steget tas senare i vår.

Kan e-tjänster inom vissa områden
göra att personalen får mer tid att
möta de människor de är till för inom
andra områden, t ex hemtjänst och
barnomsorg? Kan vi medborgare få
ökad insyn och bättre kunskap i de
ärenden som rör mig?
Att förbättra fiberinfrastrukturen och
att digitalisera välfärden måste gå
hand i hand. Det gläder mig att vi nu
flyttar fram våra positioner på båda
områdena.
Med förhoppning om ett riktigt kul
och utvecklande år!

Regeringen har som ambition att
90 % av alla hushåll och företag bör
ha tillgång till bredband om minst
100 Mbit/s år 2020.
Det är hastigheter som överstiger vad
de flesta av oss behöver, idag.
Utvecklingen av olika tjänster går
dock med en rasande fart och det
enda man säkert vet är att kraven på
hastighet hela tiden ökar.
Att låta koppla in fiber i sitt hem är
förenat med en kostnad och jag har
respekt för att långt ifrån alla vill eller
kan ta den kostnaden. Det är heller
inte alla som kommer att få
erbjudande om att ansluta sig till
stadsnätet, beroende på var i
kommunen man bor.
Men politikens mål är att så många
som möjligt ska erbjudas anslutning.
Den utvecklingskonferens som
kommunens ledande politiker och
tjänstemän genomför i början av
mars kommer bl. a ha just digitalisering som tema: Hur kan vår
kommun agera för att ge invånarna
så bra service som möjligt?

———
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Utbildningssatsning för all
personal inom äldreomsorgen i
Norbergs kommun
Under de senaste 3 åren har
kommuner och landsting gemensamt
arbetat med ett projekt för våra mest
sjuka äldre. Projektet har bland annat
inneburit att arbeta förebyggande
genom registrering i kvalitetsregistren
SeniorAlert och BPSD som betyder
Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid
Demens, alla medarbetare har varit
delaktiga i arbetet på olika sätt.
Detta arbete har generat pengar till
kommun s.k. prestationsmedel som
kunnat användas till utbildning.
Ledningsgruppen inom äldreomsorg
beslutade att alla medarbetare skulle
utbildas.
Ett utbildningsföretag fick uppdraget
att genomföra internats utbildning på
5 tillfällen à 2 dagar. Buss beställdes
och resan gick till Tällberg.
Innehållet i Utbildningen har bestått
av: kommunikation, grupputveckling,
förhållningssätt och bemötande.
Dessa ämnen togs upp på många
olika sätt och gav utrymme till
diskussioner och glada skratt.
Undervisningen skedde under lättsamma former med mycket tänkvärda
ord med betoning på eget ansvar och
bemötande.

Här är några av de 150 deltagarna!

De 150 medarbetare som deltagit
arbetar inom områdena hemtjänst,
bemanning, biståndshandläggning,
korttidsvård, dagvård, rehabilitering,
kök, särskilt boende, administration
och ledning.
Lena Bergman, områdeschef äldreomsorgen
Tel.: 0223-290 00
———

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den
8 december 2014
Utbetalning av kommunalt partistöd
De partier som blir invalda i
Norbergs kommunfullmäktige har
också rätt till partistöd.
Partistöd är pengar som partierna får
för att kunna utveckla sin verksamhet. Summan som respektive parti får
beror på hur många mandat som
partiet har i kommunfullmäktige.

Förslag till kommunfullmäktige
om extra sammanträde i
januari med anledning av
tilläggsbudget
Kommunfullmäktige hade fått ett
förslag av kommunstyrelsen att
besluta om ett extra sammanträde i
januari med anledning av tilläggsbudget.
Kommunfullmäktige beslut om ett
extra sammanträde den 26 januari
2015, klockan 17.30.
Sammanträdesplan för 2015
Kommunfullmäktige beslutade att
anta förslaget till sammanträdesplan
för 2015. Kommunfullmäktige
kommer sammanträda på följande
datum:
2 mars
11 maj
8 juni
28 september
9 november

Beslutet är som följer:

7 december

a.

Socialdemokraterna:
48 000 kr

Andreas Johansson, kommunsekreterare
Telefon 0223-291 06

b.

Vänsterpartiet:
33 000 kr.

c.

Sverigedemokraterna
24 000 kr.

d.

Partiet för Norbergs framtid
18 000 kr.

e.

Moderaterna
18 000 kr.

f.

Centerpartiet
18 000 kr.

g.

Folkpartiet
15 000 kr.

h.

Miljöpartiet
15 000 kr.

———

Nu är det vinter och skidspåren
prepareras!
Information om skidspår i Norberg
hittar du enklast på
www.skidspar.se
där föreningarna lägger in senaste
spårstatus.

Kristina– och Engelbrektsloppen 7-8 februari!
Nu närmar sig skidloppen och febril
verksamhet råder i skog och skidspår.
Vi ser återigen fram emot ett härligt
arrangemang.
———

Hälsoveckan årgång 2015,
startar den 9 februari!
Veckan efter ”Engelbrektshelgen”
med start den 9 februari, börjar
”Hälsoveckan 2015”.
En mängd arrangemang för liten och
för stor.
Bland annat underhåller ”Trolska”
och ”Teater TRIX ” ger föreställning ”I’m from Lekvattnet
motherfucker”.
Internationell lunch, marschallpromenad och mycket, mycket mer.
Se separat program.

Ny förening!

”Get-Online-Week” i Europa

Norbergs Filmförening har sett
dagens ljus!

och Norberg!

Lusten att se på film på bioduk avtar
inte trots att vi idag kan se film både i
datorn och på våra surfplattor.

23-29 mars är det Get Online Week i
Europa.
Norbergs bibliotek deltog 2014 med
med miniföre-läsningar om surfplattor, kameror, datorer och mycket
mer.
I år skall vi såklart också delta och
nu vill gärna veta vad just DU är
nyfiken på när det gäller det digitala
tekniken, så att vi kanske kan få till
ett program som passar just DIG!

Ett antal entusiaster har startat upp en
filmförening i Norberg där du som
medlem kan se film på stor duk i vår
fina Teaterbiograf..
Vill du veta mer?
Kontakta Rolf Rydelius
rolf.rydelius@norberg.se
Telefon: 0223-291 29

T.f. informatör Eva-Lena Silva
Telefon 0223-291 31
eva-lena.silva@norberg.se

———

Nyhet!
”KIF-TIMMEN”
på Radio Norberg”, 95,0 MHz

———

Senaste nytt från Kultur-, idrott- &
Fritid får du första onsdagen i varje
månad kl. 15.30 – 16.30.
Det kan handla om föreningsaktiviteter, teater, ungdomar, böcker,
kulturmiljö.
Programledare Lars-Erik Lärnemark,
tfn 0223-291 38
Vi hörs i etern:
4/2, 4/3, 1/4 och 6/5

Vill du lära dig om Internet, hur man
betalar räkningar via nätet, laddar ned
e-böcker, flyttar foton från kamera till
dator, programera ett spel eller musik,
Spotify, Facebook eller Twitter? Eller
kanske redigera en film du tagit med
din mobil?
Lämna förslag till:

———

Evenemang 2015
Februari

Vad vill du veta om Norbergs
kommun?
Vi tar gärna emot tips om sådant du
skulle vilja veta mer om, så att vi kan
skriva i kommande Nyhetsbrev.
Kontakta gärna t.f. informatör:

8
9
9
9-15
12/2

Kristinaloppet, skidor
Engelbrektsloppet, skidor
Engelbrektshalvan, skidor
”Hälsoveckan”, separat program
Teater. ”I´m from Lekvattnet
Motherfucker!” med TRIX
18-20 Teater. ”Blå Himmel”. Bergslagens
Folkhögskola

Mars
28

Earth Hour 2015

eva-lena.silva@norberg.se
Telefon: 0223-291 31
———

(Uppdaterade och inrapporterade
evenemang hittar du på norberg.se )
Med reservation för ev. ändringar

