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och Kollektivtrafikmyndigheten  
vidare med. Nu är 198 elever berätti-
gade till skolskjuts, 72 % fler i år jäm-
fört med föregående läsår.  

För samma kostnad som 2013,  
5 miljoner kr, har Norberg fått  
nästan dubbelt så mycket kollektiv-
trafik (44 %). Det ligger helt i linje 
med Kommunfullmäktiges mål. 

Anställning av unga arbetslösa i  
omsorgen 

Norbergs kommun har tecknat lokala 
kollektivavtal med fackförbundet 
Kommunal för att kunna anställa 
arbetslösa unga. Det sker i två delar 
som förkortas BAL och BUI.  
 
- BUI riktar sig till utbildade under-
sköterskor i åldern 19-25 år.  
Tjänsterna annonseras som vanligt 
och innebär att man de första 12  
månaderna arbetar 75 % och får ut-
bildning på 25 %. Efter 12 månader 
övergår anställningen till en 100 % 
tillsvidareanställning i Norbergs  
kommun. 
 
- BAL riktar sig till arbetslösa ung-
domar i Norberg i åldern 19-25 år. 
Anställningen är på 12 kalender-
månader där man arbetar 75 % och 
har utbildnings- och introduktions-
insatser på 25 %. Utbildade hand-
ledare kommer att handleda de som 
jobbar enligt BAL och en individuell 
utbildningsplan kommer att göras för 
varje person. Efter 12 kalender-
månader avslutas anställningen.  
Meningen med BAL är att personen 
ska gå vidare till utbildning inom 
vård och omsorg samt att stärka och 
introducera personen till arbetsmark-
naden. 

På så sätt vill vi sänka ungdoms-
arbetslösheten, få in mer personal i 
omsorgen och förbättra möjligheter-
na att rekrytera bra kompetens i 
framtiden.  

 

 
Åsa Eriksson (S) 
Kommunalråd i Norberg  
 

                             ——— 

 

Ändrade öppettider på biblioteket 
och tidningshörnan från och  
med 2014-09-01 

Måndagar   12-19 
Tisdag-torsdag  12-18 
Fredag  12-15 

Tidningshörnan öppnar 10:15 alla  
dagar då biblioteket har öppet. 
Observera: 
Onsdag 1/10 stängt på grund av  
utbildning 

Eva-Lena Silva,  
bibliotek– och turism 
 
 
 

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 

Åsas spalt september 2014 
 
Barn- och ungdomspolitiskt  
program 
 
Kommunfullmäktige tillsatte 2011 
en fullmäktigeberedning med upp-
drag att tillsammans med ung 
domar i kommunen ta fram för-
slag till Barn- och Ungdoms-
politiskt program. Programmet, 
som antogs av fullmäktige i mars 
2014, syftar till att samla och för-
tydliga kommunens prioriterade 
insatser när det gäller barn- och 
ungdomsfrågor. Fyra olika strate-
gier har slagits fast:  

- Åtgärder som ökar möjligheten    
för barn och ungdomar att på-
verka frågor som rör deras liv och 
framtid 

- Åtgärder som ger barn och ung-
dom särskilt stöd när det behövs 

- Åtgärder för minskat stilla-
sittande för ett ökat välbefinnande 

- Åtgärder som bidrar till att barn 
och unga är aktiva på sin fritid 

Buss för alla 

Kommunfullmäktige har i sin 
Energi- och Klimatstrategi slagit 
fast att möjligheterna att resa  
kollektivt i Norberg ska öka. 
I samband med terminsstarten i 
augusti gjordes en del förändringar 
i busstrafiken.  
Som alltid, när förändringar görs, 
finns det saker som inte fungerade 
perfekt från början. En del pro-
blem gick lätt att lösa, andra frågor 
arbetar skolförvaltningen 



 

Grattis NAIF som firar 100-
årsjubileum 4 oktober 2014! 
Intervju med Åsa Brandt 
 
”Den 11 oktober 1914 samlades 
en skara idrottsentusiaster i tings-
huset i Norberg för viktiga för-
handlingar.  
Det var representanter från  
Norbergs IF och Rekord i  
Norberg som diskuterade en  
sammanslagning. Norbergs IF 
hade fåtal idrottsutövare och god 
ekonomi  medan IK Rekord hade 
usel ekonomi men fler idrottsman-
nar.  
En sammanslagning blev det och 
efter olika namnförslag på den nya 
föreningen så fastnade man till 
slut för Norbergs AIF. 
Vid starten 1914 hade man 104 
medlemmar och 1919 kronor i 
kassan.  
Norbergs AIF:s första ordförande 
var landsfiskal G B Kekonius” 

Föreningen bytte namn 1985 till 
Norbergs BK och i år, jubileumså-
ret, byter man tillbaka till det an-
rika NAIF. 
 
Kom och fira med klubben den  
4 oktober  på Malmheden där det 
är ”Öppet Hus” från klockan 
10.00. 
Tipspromenad, hamburgare,  
ponnyridning och mycket mer. 
 
Dagen avslutas med en fotbolls-
match, start klockan 13.00, mellan 
dagens A-lag och ett lag med 
”gamla” spelare. 

Välkommen att fira med NAIF! 

 
 

Nyhet! "Skattekollen" i Nor-
berg!  
Se hur dina skattepengar fördelas. 
Du går in på Norbergs hemsida 
enligt nedanstående adress: 

www.norberg.se/norbergs-kommun/
ekonomi/skattekollen-norberg 

Genom att du anger din lön kan du 
se hur dina skattepengar fördelas 
över kommunens verksamheter. 
Uträkningen är baserad på budge-
ten för 2014. Självklart sparas inte 
de uppgifter som du anger. 

Eva-Lena Silva, t.f. informatör 
                 ——— 
Nu startar tipspromenader vid 
NOK-stugan, Nordansjö! 

Tipspromenaderna pågår:  
Söndagar kl. 10-12.  
28/9--16/11  
  ——— 
Start för ny förening i Norberg! 
 
Föreningens syfte är att genom 
samverkan utveckla och synliggöra 
Norbergs handels– och turism- 
näring. 

Föreningen vill skapa arenor för 
samverkan och samordning av  
evenemang genom Facebook, 
hemsida och månadsmöten. 
 
Näringsidkare, förening , en-
skild person eller annan gruppe-
ring, Du behövs! 
 
Välkommen  till nästa möte den  
14 oktober kl. 08.30 på Abrahams-
gården. 
 
Vill du veta mer, kontakta Lars  
Wielselgren, TVG  
Tfn: 0223-441 14 
 
Eva-Lena Silva, t.f. informatör 

Årets företagare i Norberg! 
Vi gratulerar Birgit Bakkan och 
alla medarbetare i  
företaget Trafikskolan i  
Norberg till utnämningen  
”Årets Företagare” i  
Norberg! 
 
Ett företag som får många att 
komma till  Norberg för de popu-
lära intensivkurserna och som  
ligger i framkant när det gäller  
miljötänk. 

Johan Dahlborg och Birgit Bakkan på bilden. 

Kriterier för årets företagare: 
 
Förslag till titeln Årets Företagare kan 
lämnas av allmänheten. Nominerade 
företag kontrolleras av en jury bestående 
av representanter för Företagarna och 
kommunernas Näringslivs kontor. 

Den som juryn sedan utser efter poäng-
sättning ska ha en bra utveckling av sin 
verksamhet och en god ekonomisk  
situation.  
Kreditupplysning görs. 



 

Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
16 juni 2014. 

Norra Västmanlands Utbild-
ningsförbunds årsredovisning 
för 2013 

I fullmäktiges arbetsordning anges 
att allmänheten ska beredas tillfälle 
att ställa frågor (allmänhetens  
frågestund) när fullmäktige be-
handlar redovisningar för  
kommunalförbund som kommu-
nen är medlem i. Med anledning 
av det hölls allmänhetens fråge-
stund inför fullmäktiges behand-
ling av Norra Västmanlands Ut-
bildningsförbunds årsredovisning 
för 2013, men inga frågor ställdes 
från allmänheten. 

Ändring av anläggnings- och 
brukningsavgifter i taxan för 
kommunens allmänna vatten- 
och avloppsanläggningar 

Norra Västmanlands Kommunal-
teknikförbund (NVK) har  
föreslagit ändringar av anläggnings
- och brukningsavgifter i taxan för 
kommunens allmänna vatten- och  
avloppsanläggningar.  
Kommunfullmäktige beslutade att 
anta förändringen.  För en  
normalvilla med en vattenför-
brukning om 150 m3/år innebär 
förändringen en höjning av för-
brukningsavgiften från 3 936 till 4 
101 kr, fasta avgiften från 4 732 
till 4 931 kr och en höjning av  
lägenhetsavgiften från 1 662 till  
1 732 kr eller tillsammans 434 kr 
inkl. moms för ett år.  
Den nya taxan kommer att börja 
gälla från 1 oktober i år. 

 

Överlämning av minnesgåvor 
till 25-årsjubilarer 

Anställda i Norbergs kommun får 
efter 25 års anställningstid en min-
nesgåva. Nio jubilarer mottog un-
der kommunfullmäktiges  
sammanträde en minnesgåva, ett  
diplom samt blommor efter att ha 
arbetat 25 år i kommunens tjänst 
 
Interpellation om skolskjuts-
upphandling 

För att få upplysningar om  
kommunens verksamheter får full-
mäktiges ledamöter ställa inter- 
pellationer till ordföranden i en 
nämnd eller en fullmäktigebered-
ning samt till ordföranden i kom-
munstyrelsens utskott. Kent Pers-
son (V) har ställt en interpellation 
till kommunstyrelsens ordförande 
med anledning av skolskjutsupp-
handling i kommunen. Interpella-
tionen ansågs vara besvarad efter 
att kommunstyrelsens ordförande 
har lämnat ett skriftligt svar. 
 
Andreas Johansson 
Kommunsekreterare  

 
                  ——— 

Evenemang  
September 2014  
 
13 28 Utställning. Monika  
          Danielsson, Berit Rytter  
          Hasle samt Torbjörn Malm. 
25 After work Supé 
26 Visning av unika väggmål-
 ningar i Bråfors 

Oktober 2014 

4 Mångkulturell matmarknad” 
 NAIF firar 100 år 
7 Stick- och spelhåla" på  
  biblioteket i Karbenning 
9 Författarbesök av Kjell  
  Eriksson 
21 Gurli Jarsjö visar och  
           berättar! 
30 After work Supé 

NOK-s tipspromenaderna pågår:  
28/9--16/11  
Söndagar kl. 10-12.  
Plats: NOK-stugan Nordansjö. 
(Uppdaterade och inrapporterade 
evenemang hittar du på norberg.se ) 
Med reservation för ev. ändringar 

Kom och öva svenska! 
Samtalsgrupper för dig som är 
ny på svenska språket och be-
höver praktisera att prata!  
 

Vi startar  upp samtalsgrupper för 
dig som är ny på svenska språket 
och behöver öva mer. Samtalen 
kommer att ledas av någon som 
har svenska som modersmål.  
Det är gratis att delta och ledare 
finns på plats. 

Välkommen! 

Ett samarbete mellan Norbergs 
bibliotek och ABF 

Eva-Lena Silva, turism och bibliotek   
tel. 0223-29 131 


