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Norberg lägst försörjningsmått 
i länet

POSOM simulerade allvarlig 
händelse
Den 16-17 mars samlades alla perso-
ner som ingår i Norberg kommuns 
POSOM-grupp för att utbildas och 
övas. I huvudsak arbetar POSOM med 
krishantering för orga-
nisationer och företag 
och har ett omfattande 
nätverk i Sverige. PO-
SOMs insatspersonal 
består av ett nätverk 
med vårdpersonal, präs-
ter, psykoterapeuter, 
psykologer och kristrau-
matologer.

Den första dagen ägna-
des främst åt teori där 
bland annat Norberg 
kommuns krislednings-
organisation, 

POSOM-plan och stressmetodik be-
handlades. Den andra dagen utmärktes 
av övning och praktik. Gruppen ställ-
des nu inför ett scenario som under 

dagen utvecklades och 
förändrades. 

-Att det fi nns en stor 
samlad kompetens i 
gruppen går inte att ta 
miste på, eft er de två 
dagarna är gruppen nu 
mer sammansvetsad 
och redo för att vida-
reutvecklas ytterligare, 
säger Martin Hed-
lund, beredskapssam-
ordnare i Norbergs 
kommun.

I det aktuella kvartalet är det ånyo 
Norberg som har det lägsta försörj-
ningsmåttet i länet (54 kr/inv/dag), 
tätt följd av Västerås (55 kr/inv/dag) 
och Sala 57 (kr/inv/dag). 

Största minskning sedan förra kvartalet 
står Köping för (från 68 till 64 kr/inv/
dag). Köping har även den starkaste 
minskningen sedan ett år tillbaka (kv 4, 
2009) med hela 16 kr/inv/dag (från 80 
till 64 kr/inv/dag). Generellt i länet går 
försörjningsmåttet långsamt ned. Snit-
tet är idag på 57 kr/inv/dag. 

Försörjningsmåttet är en sammanställ-
ning av data om off entlig försörjning 
från Försäkringskassan (sjuk- och 
rehabiliteringspenning, sjuk- och akti-
vitetsersättning), Arbetsförmedlingen 
(A-kassa och aktivitetsstöd) samt kom-
muner (försörjningsstöd) och bryter 
ned dem på utbetalt belopp per invå-
nare 16-64 år och dag. 

Sammanställningen görs av Försäk-
ringskassan sedan 1997.

Frida Hansdotter 
i Norberg
Passa på och se Frida i sin gamla slalom-
backe i Klackberg. Lördagen den 26 
mars kl 14.00 går starten.
 
Serveringen är öppen! Åkarna bjuds på 
gratis grillad hamburgare eller korv.

 Välkommen!

Frida 
på pris-
pallen 
2009.

Norbergs 
bibliotek!
Våra öppettider vintertid är: 

Måndag 12:00-19:00
Tisdag-torsdag 12:00-18:00
Fredag 12:00-17:00
Lördag 10:00-13:00

Tidningshörnan öppnar vardagar 
kl. 09:00, lördagar 10:00 och stänger 
när biblioteket stänger.

Biblioteket har helt stängt vecka 27 - 28. 

Telefon 0223-291 40

Vi släcker! Släcker du? 
Lördagen den 26 mars kl 20:30-21:30 deltar Norbergs kommun i Earth Hour - 
världens största klimatmanifestation. Genom en enkel handling - att släcka ljuset 
- visar vi vårt stöd för klimatet.



Evenemang
16 april  
Bosse ”Bildoktorn” Andersson 
Tid: kl. 14:00
Plats: Teaterbiografen, f.d. Folkets Hus i 
Norberg  

30 april
Valborgsrock! 
Tid:18:00-01:00
Plats: Kärrgruveparken  

30 april – 1 maj   
Norbergs marknad 
Plats: Torget

7 maj 
Fagning av Karsbo äng 
Tid: 17:00
Plats: Karsbo äng
Vi röjer och räfsar av den gamla växt-
ligheten på ängen. Vi behöver ännu fl er 
deltagare för att hålla eft er sly som riske-
rar att invadera ängen. Kom med för att 
arbeta och fi ka eft er förmåga. Arr: Nor-
bergs Naturskyddsförening. Välkomna!

11 maj   
Trast- och morkullekväll 
Tid: 20:00
Plats: Karsbo äng  
Detta är en ny favorit i programmet som 
vi inte släpper i första taget. Tag med fi ka 
och en varm tröja. Arr: Norbergs Natur-
skyddsförening. Välkomna!

21 maj Engelbrektsrundan
11 juni   Elvisdagen 
11 juni Bilutställning 

18 juni Myrbergsrallyt
19 juni   Utfl ykt längs Benningeleden  
25 juni   Midsommar

1-2 juli Engelbrektssommar - tävlingar
1-6 juli   ”144 timmar Norberg” 
31 juli   Engelbrektsturen

18-21 aug Queertopiafestivalen 2011
27 aug Dans till Nova

Styrel  
Om det uppstår brist på el i Sverige ris-
kerar eldistributionen att kollapsa. För 
att skydda hela det nationella elsyste-
met kan elanvändare i denna situation 
därför behöva kopplas bort.   

Vad är det nya med Styrel? Dagens sys-
tem för frånkoppling innebär att delar av 
elnäten kan kopplas från utan hänsyn till 
vilka elanvändare som är samhällsviktiga. 
Styrel däremot är ett system för att på 
lokal och regional nivå kunna prioritera 
så att de elanvändare som är kritiska för 
samhället får el även i en elbristsituation. 

Hur påverkar Styrel medborgarna? Må-
let med Styrel är att de viktigaste funk-
tionerna i samhället skall upprätthållas 
även vid en elbristsituation. Elanvändare 
som kan bli prioriterade är till exempel 
sjukvård, äldreomsorg, räddnings- och 
larmtjänst, vattenförsörjning och elek-
troniska kommunikationer. I praktiken 
betyder detta att säkerheten för medbor-
garna och samhällets funktionalitet kan 
upprätthållas även under en elbristsitua-
tion. 

Vad innebär Styrel för kommunerna? 
Styrel är en metod som ger kommunerna 
och centrala myndigheter möjlighet att 
själva påverka vilka elanvändare som är 
kritiska för samhället och därför bör pri-

Marknadsför Norberg i Västerås 
med  Engelsberg Norbergs Järnvägshistoriska Förening 

Lördagen den 21 maj körs rälsbussen 
till Västerås och kommer att stå på sta-
tionen under dagen. 

Alla som vill marknadsföra evenemang, 
aktiviteter och besöksmål är välkomna 
att åka med. På perrongen fi nns möj-
lighet att stå med marknadsstånd och 

informationsmaterial. I samarbete med 
Folkhögskolan planeras också för en 
”happening” uppe i centrum.
 
Alla intresserade är välkomna på infor-
mationsmöte tisdagen den 19 april kl. 
18:30 i Tingshuset. 

Stipendium 2011
Kultur, idrott och fritidsutskottets sti-
pendium avser att vara en uppmuntran 
för värdefulla insatser inom förenings-
livet eller det kulturella området i Nor-
bergs kommun. Stipendium kan ges till 
enskild person, kollektiv eller förening/
organisation.

Stipendium kan sökas av den eller de 
som är verksamma inom föreningslivet 

eller det kulturella området. Stipendiat 
kan också föreslås av annan person. Sti-
pendiat behöver inte vara folkbokförd i 
Norbergs kommun men ska vara verk-
sam i kommunen. 

Ansökan eller förslag till stipendiat ska 
vara Kultur-, idrotts- och fritidsutskot-
tet, Box 25, 738 21 Norberg tillhanda 
senast 29 april. Stipendieutdelning sker 
6 juni på Hembygdsgården. Kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen 0223- 
29127.

oriteras. Genom Styrel möjliggörs 
selektiva bortkopplingar i elnätet. 
Därför ska kommunerna identifi era 
samhällsviktiga verksamheter och 
stämma av tekniska förutsättningar 
för prioritering med elnätsföretagen 
i respektive kommun.

Regeringen har fattat beslut om att 
Styrel - styrning av el till elanvändare 
vid elbristsituationer, ska införas 
under år 2011 och vara i drift den 1 
januari 2012. 



Beslut i korthet
Nedan följer ett urval av beslut som 
fattades under fullmäktiges samman-
träde den 14 mars 2011. 

Barn- och ungdomspolitiskt program
Fullmäktige beslutade att ett barn- 
och ungdomspolitiskt program för 
kommunen ska tas fram. En grupp, en 
så kallad fullmäktigeberedning, ska 
senare utses för att ta fram programmet 
tillsammans med ungdomar i 
kommunen.

Svar på motion om att externt 
upphandla drift en av fritidsgården 
Unkan
Christer Filipsson (FP), Gunilla 
Siwerth (M) och Lennart Skansfors 
(C) har lämnat ett förslag om att 
drift en av fritidsgården Unkan ska 
konkurrensutsättas. Fullmäktige 
beslutade att avslå förslaget.

Svar på motion om kameraöver-
vakning av kommunens fastigheter
Sari Elsilä (S) har lämnat ett förslag om 
att kommunens fastigheter ska kamera-
övervakas för att bland annat förhindra 

skadegörelse. Fullmäktige beslutade att 
avslå förslaget.

Inkomna motioner och medborgar-
förslag
Ola Jonsson (S) har lämnat ett förslag 
om att kommunen ska ta ställning till 
förekomsten av rovdjur, främst vargar, i 
kommunen. 

Pratima Åslund (V) har lämnat ett 
förslag om att alla protokoll och kal-

lelser till kommunstyrelsens utskott ska 
publiceras på kommunens hemsida.

Karin Stridh har lämnat ett medbor-
garförslag om att bland annat skapa ett 
informationscentrum i Antons mack 
vid väg 68 mot Fagersta och att an-
ordna parkeringsplatser vid Abrahams-
gården. 

Samtliga förslag överlämnades till kom-
munstyrelsen för beredning.

Rollatorcafé
Tommy Söderberg och Sven Ohlsson 
från hjälpmedelscentralen i Västerås 
besöker Bubblans Rollatorcafé för att 
serva rollatorer. 

De smörjer upp och justerar hand-
bromsar, drar år skruvar. Ser de att de 
är större fel som måste årgärdas talar de 
med Rob Den Hertog om detta. 

- Vi har väldigt bra hjälp från Web 
sesam med att ordna med nya hjälpme-
del,  säger Rob. Det är han som ordnar 
med detta och behövs en ny rollator är 
det ordnat på en vecka. Under tiden 
man väntar på sin rollator tar man en 
fi ka i Bubblans café.  Tommy Söderberg justerar handbromsen under Rob Den Hertog s överseende.

Kommunfullmäktige i mars 2011.


