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Återigen kan vi vara riktigt stolta över 
vår skola och våra elever: vid jämfö-
relser av slutbetygen för de elever 
som gick ut 9:an förra våren visar det 
sig att eleverna i Norbergs kommun 
är de 28:e bästa i Sverige, sett till an-
delen som fick betyg i alla ämnen.  
Ni elever, lärare och annan värdefull 
personal visar att skolan i Norberg är 
riktigt, riktigt bra.  
Även Brinell-skolan/NVU visar goda 
resultat. De senaste åren har mellan 
82-85% av årsklasserna fått slutbetyg 
från vårt gymnasium, att jämföra med 
75 % i Sverige som helhet. Kul! 
                      ——- 

Som vanligt är det en hel del på gång 
inom kommunen och vi politiker vill 
gärna veta vad fler medborgare tycker 
om det som planeras. Det är nu, i 
planerings- och diskussionsfasen, 
som det finns störst chanser att på-
verka framtida beslut.  
Du hittar oss på www.norberg.se  
under rubriken ”Politik och demo-
krati”, sedan under vänsterfliken 
”Kommunstyrelsen utskott” eller 
också kontakta Norbergs kommuns 
växel, telefon 0223-29 000 
                     ——- 
Med hjälp av Kollektivtrafikmyndig-
heten i Västmanland har vi utrett hur 
den framtida busstrafiken kan se ut. 
Norberg har genomfört projektet 
Mer Koll som syftar till att effektivi-
sera skolskjutsarna och öka möjlig-
heten till resande med linjelagd trafik. 
En tätortsbussutredning har genom-
förts där man bl. a.  tittat på vad som 
kan erbjudas när avtalet om service-

ett år. Kommunen bjuder in till med-
borgardialog om just kollektivtrafik-
frågor inom kort och det är min för-
hoppning att många norbergare tar 
chansen att lyssna och framföra sina 
åsikter.  
                      ——- 

En fråga om hur Norbergs kommun 
bör prioritera när det gäller drift och 
underhåll av våra fastigheter med 
hyreslägenheter är just nu ute på  
remiss hos de politiska partierna.  
Hör gärna av dig till någon av oss 
lokala politiker med dina åsikter.  
Vi är valda att företräda alla medbor-
gare i Norberg och dina synpunkter 
är viktiga för oss.  
 
                 ——- 

Jag har som ambition att besöka 
minst ett norbergsföretag varje  
månad. Hittills i år har jag besökt 10 
företag. En fråga som ibland ställs är 
varför kommunen inte köper mer 
från lokala företag. Mitt svar är att 
kommunerna, enligt Lagen om Of-
fentlig Upphandling (LOU), är för-
bjudna att bara handla lokalt.  
 
Alla kommuner måste handla upp 
varor och tjänster och ge alla företag 
som vill möjlighet att lägga anbud. 
Dessutom måste man välja den an-
budsgivare som bäst svarar mot de 
krav som kommunen ställer, oavsett 
var företaget har sin hemvist. Följer 
kommunen inte lagen riskerar vi att 
få betala höga upphandlingsskade-
avgifter.  
 
Det kommunen  kan göra, och gör så 
ofta det går, är att utforma upphand-
lingarna så att lokala, mindre företag 

har en chans att lägga anbud. Det kan 
handla om att dela upp kontraktet i 
mindre delar eller att möjliggöra för 
flera företag att samarbeta om ett 
anbud. Kommunfullmäktige har 
också beslutat att kommunen vid 
upphandlingar ska ställa krav på att 
social hänsyn och miljöhänsyn tas. 
Har du fler idéer om hur Norbergs 
kommun kan upphandla smart är jag 
idel öra. 
 
 

Åsa Eriksson (S) 
Telefon: 0223-29 280 

Kommunstyrelsens ordförande 

 
                  ——- 
 
Drogfri skolavslutning 14/6! 

Den 14/6 anordnar fritidsgården 
Unkan drogfri skolavslutning. 

Band spelar under hela kvällen 
samt olika aktiviteter arrangeras! 

Plats: Kraftcentralen 
Tid: 19-01 
För ytterligare information, 
kontakta 0223-29197 
Arr: Fritidsgården Unkan 

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 
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Beslut i korthet från kommun-
fullmäktiges sammanträde den 
6 maj 2013 
  
  
Samverkansorganens redovisning-
ar av årsredovisning för 2012 

Vid sammanträdet behandlades sam-
verkansorganens årsredovisningar för 
2012.  Representanter för respektive 
organ bjöds in till detta tillfälle för att 
kort föredra årsredovisningen och 
uppföljning av första kvartalet 2013. 

Tillväxtgruppen Norra Västmanland 
inkom med årsredovisning för 2012, 
kommunfullmäktige beslutade ta del 
av årsredovisningen. 

Norra Västmanlands ekonomiförvalt-
ning, Norra Västmanlands Kommu-
nalteknikförbund, Västmanland- Da-
larna miljö- och byggnadsnämnd, 
Södra Dalarnas Räddningstjänstför-
bund, Norra Västmanlands ekonomi-
nämnd, Gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamhet och andra 
samverkansfrågor, inkom med årsre-
dovisningar. 

Kommunfullmäktige beslutade god-
känna årsredovisningarna. 
                 ——- 

Svar på motion om nyckeltal  

En motion om att nyckeltalsredovis-
ningen ska utökas till att omfatta alla 
delar av den kommunala förvaltning-
en, har inkommit. 

Kommunfullmäktige beslutade bifalla 
motionen med motiveringen att 
nyckeltal höjer informationsvärdet på 
en årsredovisning. 

Svar på motion om Julferiearbete 

En motion om Julferiearbete för ung-
domar har inkommit.  

Motionens syfte var att Norbergs 
kommun skapar julferiearbete för  

ungdomar mellan 15 och 20 år samt 
ser över lämpliga sysslor för dessa 
julferiearbetande ungdomar 

Kommunfullmäktige beslutade att 
motionen avslås med motivering att 
befintliga medel inte finns, samt att 
det för arbete under den föreslagna 
tidsperioden, saknas resurser för 
handledning. 

Motion om avfasning av  
trottoarkanter 

En motion om att föreslå fullmäktige 
att ge Norra Västmanlands Kommu-
nalteknikförbund i uppdrag att fasa 
av trottoarkanterna vid Mynttorget i 
anslutning till handikapparkeringen, 
så att funktionshindrade slipper ta en 
omväg för att komma upp på trottoa-
ren, har inkommit till kommunen. 

Kommunfullmäktige beslutade över-
lämna motionen till kommun-
styrelsens för beredning. 
 
Försäljning av fastigheten  
Lövet 

Ett förslag på köpekontrakt avseende 
fastigheten Lövet inkom från Norra 
Västmanlands Kommunalteknikför-
bund den 28 mars 2013. Köpeskilling 
är 300 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade att 
godkänna försäljningen enligt förelig-
gande förslag till köpekontrakt. 

Försäljning av fastigheten  
Rutgården 

Ett förslag på köpekontrakt avseende 
fastigheten Rutgården inkom från 
Norra Västmanlands Kommunaltek-
nikförbund den 28 mars 2013. Köpe-
skilling är 580 000 kronor. 

Kommunfullmäktige beslutade att 
godkänna försäljningen enligt förelig-
gande förslag till köpekontrakt. 

Ny benämning på Handikapp-
rådet 

Socialstyrelsen avråder från att an-
vända termen handikapp och föreslår 
termen funktionsnedsättning. Med 
anledning av detta föreslog kommu-
nala handikapprådet en ny benäm-
ning på rådet: Norbergs kommuns 
råd för funktionsnedsatta, förkortat 
NRFF. 

Kommunfullmäktige beslutade att 
den nya benämningen på kommunala 
handikapprådet är Norbergs kom-
muns råd för funktionsnedsatta, 
NRFF 

Tove Winqvist 

Vik kommunsekreterare 
 

                   ——- 
 
 

 

 

 

Öppettider Norbergs  
kommunbibliotek och  
tidningshörnan 
2013-06-03 t o m 2013-08-30 

 
Måndag  12-18 
Tisdag-fredag 12-17 
 
Under veckorna 28, 29 och 30, 
8/7-26/7, öppet måndagar och 
fredagar  mellan 14.00-17.00 
Övriga dagar stängt. 
Tidningshörnan öppnar 10:15 
varje dag och stänger när biblio-
teket stänger, dock ej under  
perioden v. 28, 29 och 30, se ovan. 

 



Norberg - Årets företagarkommun 2012 

Kollektivtrafiken i fram-tiden, 
vad ska vi tänka på i planering-
en? 
 
Norbergs kommun inbjuder till 
medborgardialog 
 
Onsdagen den 19 juni  
Tid: 18.00  
Plats: Norbergs kommunhus 
Sessionssal 
 
Hur ska framtidens bussresande se ut 
i Norberg och norra Västmanland? 
Vad är viktigast att tänka på när vi 
planerar skolskjutsar, busstrafiken i 
Norberg och förbindelserna till andra 
kommuner? Norbergs kommun in-
bjuder till medborgardialog för att du 
ska kunna påverka politiska beslut 
om kollektivtrafiken hösten 2013. 
 
Medverkar gör bland andra:  
Åsa Eriksson (S) kommunalråd och 
ordförande i kollektivtrafikgruppen 
Pratima Åslund (V) ledamot i kollek-
tivtrafikgruppen 
Jakob Klasander, trafikplanerare på 
kollektivtrafikförvaltningen i Lands-
tinget Västmanland  
 
                        ——- 
 
Öppettider Bergslagens medel-
tidsmuseum med Nya Lapp- 
hyttan: 
 
Öppet dagligen  
13 maj - 15 september kl. 10 – 16. 
21/5 och midsommarafton stängt. 
Fritt inträde. 
Guidning erbjudes  
27 juni - 4 augusti,  
torsdag till söndag kl. 14. 
 
Observera! 
Nytt telefonnummer: 
Berghuset reception 0223-29030 

Dal Edvin – målningar & 
skulpturer 

Utställning 6/6 – 15/9 på Besöks-
centrum vid Nya Lapphyttan, av verk 
i kommunens ägo. Vernissage torsdag 
6 juni kl. 10.00 Torsdag 13 juni kl. 
19.00 samlas vi för att berätta minnen 
kring Norbergs-konstnären. Du som 
äger alster av Dal Edvin är välkom-
men att ta med och visa. 
 
  ——- 
 

Telefonibyte 
Norbergs kommun har bytt telefoni-
leverantör.  
Vi ber om överseende med att det 
kan vara svårare att komma fram till 
handläggare och verksamheter i och 
med telefoniskiftet. 
 
 

Öppettider Norbergs  
turistinformation 
 
18/6 - 17/8 2013 

Tisdag-lördag   
10:00-15:00 

Söndag-måndag stängt 

Stängt 6 juni samt 21 juni 

Extraöppet vid arrangemang. 
Telefon 0223-29 130 

 
                    ——- 
 
Utställning Natur & Kultur  
Klackberg 
Utställning dagligen  
13 juni – 18 augusti kl 12 – 16. 
Fritt inträde. 
 
Utställning Natur Bruk 
Maskinhuset Kärrgruvan 
Utställning dagligen  
13 juni – 18 augusti kl 12 – 16. 
Fritt inträde. 
För ytterligare information, 
ring 0223-290 30 

Evenemang maj-juni 2013 
 
19/5-31/8  Utställning ”6:e Sinnet” 
1/6  Aros Big Band med Meta Roos 
2/6  Sommarmusik i Mariaträdgården 
3/6  Stiko Per Larsson i Kärrgruveparken 
6/6  Motorhistoriska Dagen, Myrberegs Verkstad 
6/6  Nationaldagsfirande på Karlberg 
9/6  Sommarmusik i Mariaträdgården 
13/6-18/8 Utställning ”Natur och Kultur, Klackberg 
  Utställning Natur Bruk, Maskinhuset 
14-15/6 Elvisdagarn 2013, centrala Norberg 
15/6  Myrbergsrallyt, Norberg med omnejd 
  Bilutställning och rock’n’roll i Kärrgruveparken 
  Utflykt till Silvtjärns naturreservat 
16/6  Sommarmusik i Mariaträdgården 
29/6  Amandadagen i Karbenning 
29/6  Sommarträff 2013 med rally, Svenska Volvo/PV-klubben 
 
Med reservation för eventuella ändringar. 


