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När vintern går mot sitt slut betyder det årsmötestider för oss som
är engagerade i olika typer av föreningar och styrelser. I kommunen
inleds också arbetet med kommande budget. Det ser ut att bli
fortsatt snäva ekonomiska ramar
de närmaste tre åren men läget
hade varit betydligt sämre om vi
inte hade vidtagit de olika åtgärder
som gjorts på senare tid.
Alla partier har enigt beslutat att
grundskoleverksamheten i Kärrgruvan flyttas till Källskolan i centrala Norberg från höstterminen.
Det är sorgligt att en skolepok
nått sitt slut, åtminstone för tillfället. När invånar- och elevantalet
ökar kan det kanske bli aktuellt att
ha grundskola i Kärrgruvan igen.
Genom att samla all grundskola på
ett ställe kan vi få ut mer undervisning och stöd av de resurser vi har
att tillgå. Det viktigaste för mig är
att alla barn i Norberg, oavsett var
de bor, får en så bra kunskapsutveckling som möjligt. Det är i
sammanhanget viktigt att betona
att förskolan Tallen, med sina tre
avdelningar, kommer vara kvar i
Kärrgruvan.
Sedan något år pågår ett omfattande arbete med ventilationsbyte
och renovering i Centralskolan.
Det är en logistisk utmaning för
alla inblandade och ibland störs
säkert undervisningen av buller
och stök. I gengäld får elever och

personal en bättre arbetsmiljö och
fräschare lokaler. Det är på tiden.
Renovering och ombyggnation
kommer att fortsätta något år till
innan projektet kan betraktas som
färdigt.
Nu är kommunen i slutfasen av
försäljningen av fastigheterna Rutgården (större gula huset bredvid
kommunhuset), Lövets (mindre
gula huset bredvid kommunhuset)
och Berget (gamla skolhuset i
Kärrgruvan) som inte längre behövs för de kommunala verksamheterna. I skrivande stund är kontrakt inte klara men jag har goda
förhoppningar om att alla tre fastigheterna har nya ägare till sommaren. Det känns bra att husen
kommer användas på ett bra sätt
och försäljningen minskar också
kommunens driftskostnader.
Tidigare under året beslutade Sociala utskottet att den uppskattade
verksamheten Dagrehab för äldre
skulle upphöra av besparingsskäl.
Många har haft invändningar mot
det och politiken har lyssnat. Socialutskottet har givit förvaltningen i
uppdrag att komma med förslag
på hur vi även framledes ska tillmötesgå behovet av sociala mötesplatser för äldre.
Det upprop som Norbergs kommun gjort tillsammans med Näringslivsrådet och Arbetsförmedlingen, om att erbjuda unga
arbetslösa norbergare jobb i som-

mar, går vidare. Ett antal arbetsgivare deltog vid det första informationsmötet och fler är välkomna.
Kontakta mig om du vill veta mer.
Webomröstningen om var den
framtida lekparken och mötesplatsen ska förläggas är avslutad och
nu har även barnen haft möjlighet
att rösta på vilken typ av lekredskap de helst vill ha. Den 8 april
fattar Kommunstyrelsen beslut i
lekparksfrågan.
När du läser detta har vi genomfört årets första busstur i kommunen för nyinflyttade norbergare.
Det är alltid roligt att träffa nya
medborgare och höra deras syn på
sin hemort. Jag vill förstås gärna ta
del av synpunkter även från norbergare som inte är lika nya. Ta
kontakt med mig eller någon annan politiker och berätta vad du
tycker om Norberg.
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Anhörigcenter
Du som vårdar eller stödjer en
närstående som är äldre, långvarigt
sjuk, har funktionshinder eller
missbruksproblem har möjlighet
att få stöd.

VARMT VÄLKOMMEN PÅ
ÖPPET HUS:
ONSDAGEN DEN 10
APRIL, 15.00-17.00 I
VÅRA NYA
LOKALER PÅ RESEDAN
VI BJUDER PÅ KAFFE MED
DOPP!
Anhörigcenter finns på Kornettgatan 9, ingång vid Resedans
matsal och har öppet onsdagar
mellan 13-15. För mer information ring 0223-29132
Du är välkommen och behöverinte ha något speciellt ärende för
att besöka oss. Du kan komma
och få en pratstund över en kopp
kaffe, kanske få taktil massage eller bara en stunds avkoppling och
glädje. Om intresse finns kan vi
ordna informationsträffar och utbildningar med innehåll som är
aktuellt för dig. Anhörigcenter är
en resurs och blir vad vi tillsammans gör det till.

Beslut i korthet från kommunfullmäktiges sammanträde den
4 mars 2013

Svar på motion om att inrätta
Speakers corner på fullmäktiges sammanträden

Medborgarförslag

Den 21 september 2012 inkom en
motion om att inrätta ett Speakers
corner på fullmäktiges sammanträden. Förslagets syfte är ett försök att få medborgarna i Norbergs
kommun att föra fram en ide, en
klagan eller något positivt som kan
komma kommunen till gagn.
Fullmäktige beslutade återremittera ärendet så att fullmäktiges presidium får möjlighet
att yttra sig i frågan.

Ett medborgarförslag inkom den
1 mars till kommunen. Förslaget
är att flytten av Kärrgruvans skola
skulle stoppas och åtgärdas med
förnyad utredning. Fullmäktige
beslutade att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen och beslutade även överlåta till kommunstyrelsen att besluta i ärendet.
Flytt av Kärrgruvans skola
På förslag av barn- och utbildningsutskottet beslutade kommunstyrelsen att grundskoleverksamheten i Kärrgruvans skola flyttar till centrala Norberg från och
med läsåret 2013/2014. I beslutsunderlaget redovisas bland annat
pedagogiska konsekvenser. Fullmäktige beslutade godkänna kommunstyrelsens beslut.
Avgifter för hemsjukvård
Kommunen tog den 1 september
över ansvaret för hemsjukvården
från landstinget. Socialutskottet
har utrett ett eventuellt införande
av avgifter gällande hemsjukvård.
Fullmäktige beslutade godkänna
förslaget att införa en avgift på
300 kronor per månad för hemsjukvårdspatienter från och med 1
april 2013.

Avsiktsförklaring för Mimerlavsområdet
På kommunstyrelsens uppdrag har
en arbetsgrupp utsedd av kultur-,
idrotts- och fritidsutskottet utrett
utformningen av en framtidsplan
för Mimerlavsområdet. Framtidsplanen innehåller bland annat en
avsiktsförklaring. I den anges att
kommunen har för avsikt att långsiktigt bevara, utveckla och utnyttja området med dess byggnader och anläggningar för kultur-,
idrotts och fritidsändamål, med
särskild inriktning mot barn och
ungdom. Visionen anges till att
området är en nationell symbol för
viktiga processer och skeenden i
Bergslagens och Sveriges 1900talshistoria. Fullmäktige beslutade
anta avsiktsförklaring, vision och
mål m. m. för Mimerlavsområdet.
Tove Winqvist
vik kommunsekreterare
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