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Övning Jenny
 
Att utveckla krisberedskapen i länet 
är ett ständigt pågående arbete som 
kräver både utbildning och övning. 

Samarbete och samordning är nyckel-
begrepp som krävs för en lyckad han-
tering av en uppkommen situation. 

I syfte att utveckla 
krishanteringsför-
mågan deltog därför 
ett antal aktörer i 
Västmanland i en 
kriskommunikations-
övning onsdagen den 
femte oktober.  
 
I Norbergs kommun 
övades dels krisled-
ningsgruppen och dels 
informationsgruppen 
under dagen. Frågor 
som de övande stötte 
på var bland annat 

AGENDA 21 
Norbergs  
kommuns policy
Agenda 21 är ett uppdrag till alla att 
gemensamt verka för att åstadkomma 
en hållbar samhällstutveckling, vilket 
i förlängningen kan leda till tryggad 
sysselsättning för verksamma i kom-
munen.  
 
Det betyder att vi måste vända ohåll-
bara trender och börja leva efter vad 
människa och natur tål - inte efter vad 
vi tycker att vi har rätt att kräva på kort 
sikt. Vi vill att Norberg utvecklas till ett 
ekologiskt hållbart samhälle dit företag 
och andra gärna flyttar.

På bilden fr. v. : Catrine Granö, informatör, Staffan Mood, kans-
lichef, Marjo Svensson, chef socialförvaltningen och Ulla-Britt 
Ljung, chef kultur-, idrott- och fritidsförvaltningen (informations-
chef i händelse av kris).

Norbergs kommun står värd för För-
bundet Agenda 21s höststämma den 
24 oktober.  
 
Stämman inleds med en klimatsmart 
lunch och fortsätter med att Åsa Eriks-
son, kommunalråd, hälsar välkommen 
och pratar om visionen för framtidens 
Norberg. Bland annat energieffekti-
viseringar, Norbergs kommun som 
matkommun och återupptagen mine-
ralbrytning.  
 
Styrelsen för förbundet presenterar 
energi- och klimatprojektplanen som 
arbetats fram sedan vårstämman.  
 
Under stämman fattas även beslut om 
arbetsplan och budget. 
 
Läs mer om Agenda21 här:  
www.fa21.se

hur Norbergs kommun ska nå ut med 
information till allmänheten när tele-
foner och Internet inte fungerar och 
hur kommunen ska kunna komma i 
kontakt med andra kommuner och 
myndigheter. Det är viktigt att fort-
sätta arbetet med krishantering i såväl 
Norbergs kommun som i ett regionalt 
perspektiv, övning ger färdighet. 
 
Har du frågor om Norbergs kommuns 
krisberedskap är du välkommen att 
höra av dig till: 
 
Martin Hedlund, beredskapssamord-
nare, martin.hedlund@norberg.se, 
tel. 0223-441 16 eller Catrine Granö, 
informatör/kriskommunikatör, catrine.
grano@norberg.se, tel. 0223-292 76.

Ansökan medel 
från Samfond 1  
 
Socialförvaltningen i Norbergs kom-
mun 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 gär-
na intyg/utlåtande från läkare, kurator 
eller dylikt. Efter genomförd aktivitet 
ska en skriftlig återrapportering lämnas 
in. 
 
För mer information kontakta:  
Christina Rahm, 0223-292 35,  
christina.rahm@norberg.se 

Ansökan ska vara socialförvaltningen 
tillhanda senast den 15 november 
2011. 

Skicka din ansökan till:
Socialförvaltningen
Norbergs kommun
Box 25



Vägbelysningen i Norberg 
Norbergs kommun har tillsammans 
med Fagersta uppvaktat Infrastruk-
turminister Catharina Elmsäter-Svärd 
med en skrivelse där kommunerna väd-
jar till regeringen att via Trafikverket ta 
ansvar för belysningen av statliga vägar.  
 
I Norberg finns kommunala vägar, ett 
antal enskilda vägar som vägsamfällighe-
ter ansvarar för och vägar som staten har 
väghållningsansvar för.  
 
Vägbelysningen är en viktig trafiksäker-
hetsfråga då gående och cyklister ska 

Efterlysning 
 

Vi efterlyser information om bygg-
nadsanknuten konst i Norberg från 
tiden 1930 till och med 1970-talet! 
 
Västmanlands läns museum driver sedan 
2010 projektet Modernismen och den of-
fentliga konsten i Västmanland, finansie-
rat av Kulturrådet. Projektet fokuserar 
på den offentliga, platsspecifika bygg-
nadsanknutna konsten från tiden 1930 
till och med 1970-talet.  
 
Konsten var under modernismen inte-
grerad i arkitekturen och en viktig del i 
gestaltningen av det offentliga rummet. 
En stor mängd av den offentliga konsten 

samsas på samma utrymme som mo-
torfordon. Vägbelysningen är också en 
mycket viktig trivselfaktor, inte minst i 
glesbygden.  
 
Norbergs kommun tar självklart ansvar 
för belysningen av de kommunala vägar-
na och det borde vara lika självklart att 
staten ansvarar för belysningen av statli-
ga vägar. Idag betalar Norbergs kommun 
för belysningen av en del statliga vägar. 
 
Åsa Eriksson, ordförande Kommunstyrel-
sen, Norbergs kommun

som vi ser runt omkring oss idag tillkom 
under denna tid.  
 
För att öka kunskapsläget om den of-
fentliga byggnadsanknutna konsten i 
länet kommer länsmuseet, i samarbete 
med kommunerna, att under hösten 
inventera denna konst, i bland annat 
Norbergs kommun.  
 
Vi tar tacksamt emot alla tips på vil-
ken offentlig byggnadsanknuten konst 
som finns i kommunen och all möjlig 
information om den!  Kontakta Maria 
Mellgren eller någon av oss på Kultur-, 
idrotts- och fritidsförvaltningen:

Västmanlands läns museum 
Maria Mellgren, Bebyggelseantikvarie 
Karlsgatan 2 
722 14  VÄSTERÅS 
tel vx: 021-39 32 22 
tel direkt: 02 -39 32 82
 maria.mellgren@ltv.se 

Kultur-, idrott- och fritids- 
förvaltningen, Norbergs kommun 
Ulla-Britt Ljung,  Förvaltningschef  
Telefon: 0223-291 26, 070-692 74 51, 
 ulla-britt.ljung@norberg.se 

Exempel på byggnadsanknuten konst. Mosaik på kommunhusets kortsida.

Vi välkomnar
Eva With

Energi- och klimatstrateg
Naturvårdshandläggare

Norberg och Fagersta kommun          
Norra Västmanlands  

Kommunalteknikförbund
eva.with@nvk.fagersta.se

0223-44527



Ekonomiska förutsättningar 
Hur kan finansoron i världen påverka 
ungdomsverksamheten i Norbergs 
kommun? 

Kommunernas intäkter består till 
den allra största delen av kommu-
nalskatt och bidrag från staten. När 
kommunens inkomster minskar mer 
än beräknat de närmaste åren måste 
åtgärder vidtas för att ha en budget 
i balans. Inför arbetet med 2012 års 
budget och plan för 2013 och 2014 
uppstod en sådan situation. Konjunk-
turen och en del andra faktorer innebar 
en minskning av kommuns inkomster 
samtidigt som verksamheterna redo-
visade ett ökat behov av pengar för att 
klara sina åtaganden mot medborgarna. 
Differensen blev så stor att man insåg 
att en minskning av åtaganden var nöd-
vändig. Ett balanspaket upprättades där 
både kort- och långsiktiga förändringar 
redovisats. En del av åtgärderna innebär 
nedläggning eller minskning av verk-
samheter.

Skatteintäkternas storlek är främst 
beroende av sysselsättning och löne-
utveckling i landet. Sysselsättningen 
påverkas av faktorer som påverkar 
konjunkturen både i Sverige, men också 
i världen eftersom Sveriges ekonomi 
är beroende av att kunna exportera 
produkter och tjänster. Det innebär 
att den finanskris som nu drabbat vissa 
länder i södra Europa och i USA har 
direkt påverkan på Norbergs kommuns 
ekonomi när det medför sämre export-
möjligheter för Sverige och därmed 
minskad sysselsättning, alltså mindre 
intäkter. 

”Den ekonomiska konjunkturen i 
världen blir sämre. Det påverkar 
den svenska exporten som minskar. 
När den minskar blir sysselsätt-
ningen lägre. Då får stat och kom-
mun inte in lika mycket pengar via 
skatten, Norbergs kommuns intäk-
ter minskar och måste spara.”

Gemensamt tillväxtprogram för Fagersta-Norberg 

Västmanlands läns museum 
Maria Mellgren, Bebyggelseantikvarie 
Karlsgatan 2 
722 14  VÄSTERÅS 
tel vx: 021-39 32 22 
tel direkt: 02 -39 32 82
 maria.mellgren@ltv.se 

Kultur-, idrott- och fritids- 
förvaltningen, Norbergs kommun 
Ulla-Britt Ljung,  Förvaltningschef  
Telefon: 0223-291 26, 070-692 74 51, 
 ulla-britt.ljung@norberg.se 

Kommunerna ska enligt kommunal-
lagen för varje år upprätta en budget 
i balans. Det vill säga inkomsterna ska 
vara lika med eller större än utgifterna. 
Eftersom skatteintäkterna varierar 
med konjunkturen i världen uppstår 
problem när konjunkturen viker, sär-
skilt när det som just nu, sker väldigt 
snabbt. Bedömningen av de kommande 
skatteinkomsterna för kommunen 
görs av SKL – Sveriges kommuner 
och landstingssamarbetsorganisation. 
Deras prognoser utgår från en analys 
av förändringar i Sveriges och världens 
ekonomi. En del av underlaget utgörs 
av statistik från föregående år. Eftersom 
statistiken produceras först när året är 
slut dröjer det några månader innan 
den blir känd. Alla förutsättningar för 
inkomsterna för de kommande åren är 
därför inte kända när budgetarbetet 
påbörjas i början av innevarande år.

Roger Selleskog, ekonomichef,  
Norbergs kommun

Fagersta och Norbergs kommuner har 
enats kring ett arbete om ett gemen-
samt lokalt tillväxtprogram i den fasta 
övertygelsen att det är tillsammans vi 
står starkare inför framtidens möjlig-
heter och utmaningar. Och tillsam-
mans betyder inte bara samverkan 
mellan kommunledningarna. Alla 
behövs; förvaltningar, företag, fören-
ingar och enskilda.

Tillväxt är inte ett entydigt begrepp 
utan det kan tolkas på olika sätt. Bättre 
ekonomi, fler jobb, fler invånare - allt 
det är tillväxt. Men det täcker inte hela 

begreppet.  Jobben och människorna 
kommer inte ur tomma intet. Vi tror 
att man måste se till helheten. Tillväxt 
sker i ett samhälle där det finns plats 
att växa: där det finns utrymme för 
företagsamhet, kreativitet och lärande, 
men också utrymme för hälsa, miljö, 
trygghet och rättvisa.

Där människor trivs och mår bra, där 
växer de. Fagersta–Norberg är varken 
mer eller mindre än summan av alla de 
människor som bor, arbetar och ver-
kar här. Vi tror att en grundläggande 
trygghet, rättvisa och respekt för alla 

kvinnor som män behövs för en håll-
bar tillväxt, och att ett bättre samhälle 
uppnås genom samverkan och inte på 
andras bekostnad. Miljöproblem och 
social oro även i helt andra delar av 
världen drabbar i slutändan även oss. Vi 
vill ta vårt ansvar genom att sträva efter 
en socialt och ekologiskt hållbar tillväxt 
– för vår egen skull. Genom att vara ett 
samhälle med plats för alla blir vi ett 
samhälle som kan växa.

Arbetet med det gemensamma tillväxt-
programmet pågår och många kommer 
att få chansen att delta med synpunkter 
och ideér. 
 
Kontaktpersoner: 
Åsa Eriksson, ordförande Kommun-
styrelsen, tel. 0223-292 80. 
 

Staffan Mood, Kanslichef, Norbergs 
kommun, tel. 0223-291 23.

Fotografier från Engelsbergsbruk i Fagersta 
och Abrahamsgården i Norberg.



KULTURLOVET v.44
 Måndag 31 oktober   
 FILM 
 Plats: Teaterbiografen 

Kl. 14:00 -- Artur 3, 100 min.  
Rek. från 7 år. Språk: svenska.
Kl. 16:00 -- Berättelsen om 
Narnia - Kung Caspian och skeppet 
Gryningen, 113 min. Språk: svenska.
Kl. 18:00 -- Water for Elephants 
(Drama), 116 min, Rek. från 11 år.
Kl. 20:00 – Trolljägaren, 99 min 
(Fantasy skräck). Rek. från 11 år. 

Popcorn 5 kr, läsk 5 kr.
Fri entré 

 Tisdag 1 november
 SMYCKEKURS 
 Tid: kl. 13-16 
 Plats: Mariagården, plan 3 
 
Vi gör smycken tillsammans. Allt 
från mobilsmycken till armband 
och halsband. Från årskurs 4 och 
uppåt. Lite enklare för er som går på 
mellanstadiet och lite mer avancerat 
för er från årskurs 7 och uppåt.  
 

Föranmälan och information: 
Tel. 0223-298 04, SMS till 070-605 
70 56 (Kattis) eller 070-605 70 63 
(Håkan). Max 15 personer. 
 
 Tisdag 1 november
 PRATA HUND MED KARIN 
 THURESSON 
 Tid: kl. 14-15
 Plats: Norbergs bibliotek 

Kursledare för Fagersta kennelklubb, 
Karin, visar hur man lär sin hund trix! 
Ni får också träffa Ladda, en svart 
cockerspaniel! Ring eller kom in på 
biblioteket och anmäl dig! Tel. 0223-
29 140.

 Onsdag 2 november 
 FÖRSKOLEFILM
 Tid: kl. 10:00  
 Plats: Teaterbiografen  

När Åkes mamma glömde bort. 
Vem? Små filmer om stora känslor. 
Fri entré.

 Onsdag 2 november 
 GEOCOACHING
 Tid: kl.13:30 
 Plats: Vi träffas vid biblioteket 

Modern skattjakt. Introduktion 
till geocaching både teoretiskt 

och praktiskt. Medtag GPS eller 
smartphone med GPS.  
 

För mer information ring Håkan tel. 
070-605 70 63 eller Roffe tel. 0223-29 
129.

 Onsdag 2 november
 RESA till SALA 
 Tid: kl. 15:00 från CSK parkeringen. 
 Vi åker hem från Sala kl. 19:15. 
 
Flickorna på Tjejmässa och pojkarna 
på Spökgång i Sala silvergruva. Efter 
killarnas spökgång i silvergruvan, 
finns möjlighet att åka skateboard eller 
cykel på Salas fritidsgård. Begränsat 
antal platser.  
 

Anmäl:  
På Unkan, tel. 0223-29 197,  
070-250 40 73.

 Torsdag 3 november 
 FÖRSKOLEFILM
 Tid: kl. 09:45 och 10:40
 Plats: Teaterbiografen 
 
När Åkes mamma glömde bort. 
Vem? Små filmer om stora känslor.  
Fri entré. 

 Torsdag 3 november 
 DANSDAG PÅ UNKAN 
 Plats: Teaterbiografen
 
Passa på att prova på 
Kl. 14:00-14:45 -- Magdans m. Pia
Kl. 15:00-16:00 -- Dancehall 
m.Natasha
Kl. 16:30-17:30 -- Bugg m. Linnea
Kl. 17:00-18:00 -- Hiphop för låg- och 
mellanstadiet  

Anmäl: På Unkan, tel. 0223-29 197, 
070-250 40 73. 
 
Plats: Unkan 
Kl. 19:00 -- Dansföreställning av Dans-
verkstan från Västerås på Teaterbio-
grafen.

Kl. ca: 20:00 – Film: Billy Elliot 
(Drama). 

 Fredag 4 november
 BANDKVÄLL på UNKAN 
 Tid: kl. 19:00 
 
4 band spelar, bland annat Osten af  
Mozzarella. Drogfritt

Norbergs Församling, Kultur, -idrotts, och 
fritidsförvaltningen, Unkan och Norbergs 
kommun

Entreprenörskap i skolan 
I Fagersta och Norberg har man star-
tat skolprojektet Entreprenörskap i 
skolan tillsammans med regionens 
näringsliv.

Att lösa problem, tänka nytt, ta ansvar 
och ha mod att göra saker annorlunda 
är förmågor som alla skolbarn behöver 
utveckla. Det är också förmågor som 

en entreprenör måste ha för att bli 
framgångsrik. Om ungdomar får lära 
sig om entreprenörskap stimuleras de-
ras kreativitet och nyfikenhet. De får 
också kunskaper som de behöver för 
att i framtiden kanske starta och driva 
egna företag. 
 
Läs mer här: www.triplesteelix.se/


