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Åsas spalt april
Du bor i Sveriges 15:e bästa skolkommun!
Solen skiner och värmen har återvänt.
Att möta våren är alltid härligt.
Lika roligt är det att läsa Sveriges
Kommuner & Landstings Öppna
Jämförelser av grundskolan.
Sammantaget rankas Norberg som
Sveriges 15:e bästa skolkommun i år.
Visst känns det bra? Det finns fortfarande en del som behöver bli bättre
i skolan men vi är verkligen på rätt
väg. Grattis alla!
Vi hälsar samtidigt den nya skolchefen Ingrid Nord varmt
välkommen till kommunen och
tackar Ingela Andersson, som går i
pension, för hennes arbete och goda
resultat.

bygga upp ett kapital för satsningar i
framtiden.
Med lite pengar på banken kan
kommunen investera i både verksamheter och fastigheter utan att låna
och det innebär i slutändan mer
verksamhet för varje skattekrona för
oss medborgare.
Jag vill framföra ett stort och varmt
tack från kommunstyrelsen till all
personal i alla verksamheter, på alla
nivåer, som arbetat så bra för att nå
de mål som kommunfullmäktige och
kommunstyrelsen satt upp.
Vi har inte lyckats med allt men med
mycket.
Det är bra - inte bara för att det ser
bra ut i en årsredovisning, utan för att
det betyder hög och bra service till
dem som kommunen är
till för; oss kommuninvånare.

Årsredovisning 2013

En kväll med Nattpatrullen

När kommunfullmäktige om någon
vecka behandlar årsredovisningarna
för det gångna året står det klart att
2013 blev ett bättre år än vi trodde
när vi lade budgeten. En budget är en
gissning och en plan, en årsredovisning är kvittot på hur bra vi lyckades
följa planen och gissa rätt.

För några veckor sedan hade jag
förmånen att följa med hemtjänstens
Nattpatrull en kväll.

Tack vare god hushållning med tillgängliga resurser, en tydlig styrning
och mycket bra budgetdisciplin visar
alla utskotten positiva resultat och det
totala överskottet blev 7,8 MKr.
Detta är sjunde året i rad som
Norbergs kommun gör ett positivt
ekonomiskt resultat före extraordinära poster. Att hela tiden göra små
överskott är en nödvändighet för att

Har du synpunkter på något av det
jag skrivit om, eller något helt annat,
är du varmt välkommen att kontakta
mig.
Ha en skön vår!
Åsa Eriksson (S)
Kommunalråd i Norberg
———
Tänk på gräsbrandsrisken!
Just nu råder stor risk för gräsbränder
då fjolårsgräset torkar snabbt.
Så var extra försiktig när du eldar ris
eller grillar.
Du kan läsa mer på Södra Dalarnas
Räddningstjänst hemsida:
www.avesta.se/Sakerhet--Kriser/
Raddningstjanst/
Eva-Lena Silva, t.f. informatör

Det känns viktigt för mig att få en
inblick i de verksamheter kommunen
har, att se hur personalen har det och
höra synpunkter från dem som
verksamheten är till för.
Varje gång jag får ta del av äldreomsorgens arbete slås jag av den
värme, medkänsla och respekt som
präglar relationen till de äldre.
Det är inte ovanligt att jag blir rörd
till tårar när personalen omsorgsfullt
försöker tillgodose de äldres önskemål och behov.
Det må finnas missförhållanden i
äldreomsorgen i Sverige men vi i
Norberg har all anledning att vara
stolta över vår fantastiska personal.

Kontakt
Ansvarig utgivare:
Staffan Mood, 0223-291 23,
staffan.mood@norberg.se
Tf. redaktör:
Eva-Lena Silva, 0223-291 31,
eva-lena.silva@norberg.se

ANSÖKAN OM MEDEL FRÅN
SAMFOND, NORBERGS
KOMMUN
Socialförvaltningen i Norbergs
kommun förvaltar fonden

Samfond 1.
Avkastningen från fonden används
för utdelning till sociala ändamål för
personer bosatta i Norbergs
kommun.
Ansökningen ska innehålla uppgifter
om bakgrund, varför du söker och
vad pengarna ska användas till.
Bifoga gärna intyg/utlåtande från
läkare, kurator eller dylikt.
Efter genomförd aktivitet ska en
skriftlig återrapportering lämnas in.

Ändrade förseningsavgifter
Norbergs kommunbibliotek
Vuxenbok/tidskrift
5 kr /vecka, max 50 kr /bok eller/
tidskrift
Videofilm/spel
10 kr/dag, max 100 kr/film eller spel
Barnbok
Ingen avgift
Högsta avgift/återlämningstillfälle
200 kr
Ersättning för förkomna/ förstörda
medier:

Känner du dig osäker på Internet,
e-post?
Boka Internethjälp på biblioteket!
Vill du ha hjälp att skaffa en
e-postadress, prova på att surfa eller ha
annan hjälp för att komma igång med
Internet?
Vi hjälper dig att komma igång.
Du kan få enskild hjälp såklart,
eller i en liten grupp.

Välkommen att ringa telefon
0223-29 131 och boka en tid!

Vuxenbok
250 kr
Barnbok lånad av vuxen
100 kr

För mer information kontakta:
Christina Rahm,
0223-29235
christina.rahm@norberg.se

Pocketbok
50 kr
Ljudbok, musik-CD
150 kr

Ansökningen ska vara socialförvaltningen tillhanda senast
5 juni 2014.

Videofilm/TV-spel
400 kr

Skicka din ansökan till:

Lånekort
10 kr

Socialförvaltningen
Norbergs kommun
Box 25
738 21 Norberg
Christina Rahm, handläggare

Eva-Lena Silva
Verksamhetschef bibliotek
———
Valborgsmässofirande på Karlberg!

De nya avgifterna gäller från och med
1/6-2014.
Passa på att lämna in dina försenade
böcker redan nu!
Eva-Lena Silva,
verksamhetschef bibliotek

———

Lediga arbeten
Du vet väl att alla lediga arbeten
inom Norbergs kommun med
samverkansförbund, hittar du på
www.norberg.se, förstasidan under
fliken ”Lediga jobb”?

———

-

Vårtal av Jonny Pedersen
Körsång av "Bergslagens Röster"
Majbrasa och fyrverkeri.

Serveringen öppnar kl. 19.00 och
programmet startar kl. 20.30
Arr: Norbergs hembygdsförening.
Välkommen!

———
———

Beslut i korthet från kommunstyrelsens sammanträde den 14
april 2014
Årsredovisningar
Nu är det aktuellt med årsredovisningar för 2013.
Utöver kommunens så har redovisningar kommit in från Norra Västmanlands Utbildningsförbund, Norra
Västmanlands
Kommunalteknikförbund, Södra
Dalarnas Räddningstjänstförbund,
Västmanland- Dalarna Miljö- och
byggnadsnämnd, VästmanlandDalarna Lönenämnd, Norra
Västmanland Ekonominämnd,
Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamhet och andra
samverkansfrågor och Norra
Västmanlands Samordningsförbund.
Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningarna. Fullmäktige kommer även att behandla
frågan om ansvarsfrihet. Fullmäktige
kommer också att ta del av årsredovisningen från Tillväxtgruppen i
Norra Västmanland.
Motion om att uppmärksamma
nyfödda
En motion om att uppmärksamma
nyfödda inkom i juni 2013.
Motionen har senast remitterats till
kultur-, idrotts- och fritidsutskottet
som redovisat ett koncept tillsammans med Norbergs hembygdsförening och Myrbergs verkstadssällskap. Konceptet innebär att
kommunen i samband med nationaldagsfirandet uppmärksammar nyfödda kalenderåret innan och nyblivna svenska medborgare bosatta
i kommunen.
Kommunfullmäktige föreslås bifalla
motionen med förslaget samt att det
genomförs redan i år.

Snabbare valgenomslag
Kommunalagen har ändrats så nya
kommunfullmäktige tillträder redan
den 15 oktober valåret. Därför föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att
nyvalda fullmäktige sammanträder
den 20 oktober och föreslås redan då
välja kommunstyrelse för mandatperioden med tillträde direkt. Nu gäller
att kommunstyrelsens mandatperiod
startar den 1 januari året efter valet.
Attraktivitetsmedel
Under förutsättning av att kommunfullmäktige beslutar om användning
av 15 % av föregående års överskott
för attraktivitetsåtgärder 2014 beslutade kommunstyrelsen bland annat
om anslag till sociala sektorn för anställande av fyra arbetslösa ungdomar
i åldern 19-25 år under ett år samt om
anslag för nationaldagsfirande och för
läsfrämjande.
Överförmyndarens verksamhet
Efter utredning föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunen från
och med den 1 januari skall ingå i en
gemensam kansliorganisation för
överförmyndarna verksamhet tillsammans med Avesta och Hedemora
kommuner.
Staffan Mood, kommunchef

Bergslagens Medeltidsmuseum/
Nya Lapphyttan öppnar för
säsongen den 12/5!
Öppet dagligen
12 maj - 14 september kl. 10 – 16.
Midsommarafton och 3 juni stängt.
Pris för guidning vuxen 50 kr, barn
och ungdom under 15 år i vuxens
sällskap gratis.
Guidningstillfällen annonseras
i nästa Nyhetsbrev o/e på
www.norberg.se
Kontakt:
Telefon: 0223-29 030
Välkommen!
Ulf Öhman, Kultur-, idrotts– och fritidsförvaltningen
——
EU-val 2014
7 maj -25 maj

Från och med den 7 maj kan du
förtidsrösta på biblioteket i Norberg.
Läs mer på Norbergsbladets
förstasida.
———

Evenemang april/maj 2014
April
26-27/4
Norbergs marknad
27/4
Fagning Karsbo äng
30/4
Valborgsmässofirande på Karlberg
Maj
3
Konsert, ”Hedemora storband”
7-25
Förtidsval till Europaparlamentet, biblioteket i Norberg
9
Visning väggmålningar Bråfors bergsmansgård
10
Guidad tur naturreservatet Bjurforsbäcken
17
Engelbrektsrundan
23
Guidning hyttområdet Bråfors bergsmansby
(Uppdaterade och inrapporterade evenemang hittar du på norberg.se )
Med reservation för ev. ändringar

