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Fler flyttar in än 
ut från Norberg 
 
123 personer har flyttat in till 
Norberg under årets tredje kvartal 
enligt *SCBs senaste mätning.  
 
Ungefär hälften av dessa personer 
kommer från Västmanlands och 
Dalarnas län. Övriga inflyttade 
kommer från olika delar av Sverige 
och 12 % är inflyttande från utlan-
det. Totalt bor det idag 5 702 perso-
ner i Norberg. 
 
*SCB:s statistikpaket används bland 
annat  i den regionala och kommunala 
planeringen. 

Centralskolan på plats 25 bland      
Sveriges kommuner
Studieresultaten för elever som av-
slutat årskurs 9 har nu kartlagts för 
läsåret 2010/2011. Glädjande ligger 
Norbergs elever på plats 25 av Sveri-
ges 290 kommuner.  
 
”En siffra som motsvarar det genom-
snittliga meritvärdet kan i sig inte säga 
så mycket om kvaliteten på en skola. 
Det blir inte bättre av att man jämför 
enstaka siffror mellan skolor och kom-
muner med varandra och sätter upp 
tabeller från bästa till sämsta kommun, 
menar Kjell Andersson, rektor vid Cen-
tralskolan i Norberg. Idag blir detta allt 
vanligare och många bedömer kvalite-

Trollet med den 
gula kepsen  
 
Datum: 26 november 
Tid: Kl. 13:00 
Entré: 20 kr förköp på Biblioteket 

ten utifrån detta enda värde trots att 
många andra faktorer har betydelse.”

”Med detta sagt får man ändå säga att 
det betygsresultat som skolan i Norberg 
åstadkommit är fantastiskt bra. I decen-
nier har Norberg placerat sig bland de 
sista kommunerna. Men sedan några år 
har placeringarna ständigt förbättrats 
för att nu vara uppe bland de 25 ”bästa” 
kommunerna. Man får rikta ett stort 
tack till alla de som bidragit till detta 
och då främst alla lärare som arbetat 
hårt och insiktsfullt med och för elev-
erna,” menar Kjell. 

300 000 kronor 
till Norbergs- 
festival  
Nyinrättade Statens Musikverk har 
fördelat 700 000 kronor till projekt 
som Västmanlandsmusiken är delak-
tig i. Ett av projekten är ”Arrangörs-
utveckling Norbergsfestival” som får 
300 000 kronor.  
 
Syftet med bidragen är bland annat att 
uppmuntra till samarbeten mellan det 
fria musiklivet och olika organisationer.

Totalt i hela landet har 10 miljoner 
kronor fördelats till 54 olika projekt

Öppet möte 
 
Välkommen på öppet möte om till-
växtprogrammet! 
 

Datum: Torsdag, 24 november  
Tid: Kl. 18:30 
Plats:  Sessionssalen, kommunhuset, 
Norberg. 

Kaffe och smörgås till alla! 

Läs mer på sidan 3.

 
I den lilla, lilla gläntan i den stora, stora 
skogen bor Trollet och hans vänner. En 
berättarteater för barn och vuxna, jag 
sitter på en stol och berättar med hjälp 
av mina händer, min röst och åhörarnas 
fantasi. 
 
Lasse Åkerlund 
TEATER ALLENA

Energispartips 
 
Använd motorvärmare. Ha den in-
kopplad i 1,5 timme om det är kallare 
än -15 grader, i en timme om det är 
mellan -15 och 0 grader och 30 minu-
ter om det är mellan 0 och +10 grader. 
Om du har motorvärmaren på längre 
använder du onödigt mycket el. An-
vänd timer.



Bidragsberoendet 
i Norberg lägst i 
länet   
 
Hela länet följer sedan sista kvartalet 
2008 samma tendens: en stark minsk-
ning av bidragsberoendet. ”Utanförska-
pet är minst i Norbergs kommun”, berät-
tar Jonas Wells, Norra Västmanlands 
Samordningsförbund. Det här är histo-
riskt låga siffror för Norberg.

Kostnader för offentlig försörjning redo-
visas till och med kvartal 2, 2011.  
 
För mer information kontakta: 
Jonas Wells, tel. 0736 – 498 499  
jonas.wells@fagersta.se

Anhörigcenter
Du som vårdar eller stödjer en närstå-
ende som är äldre, långvarigt sjuk, har 
funktionsnedsättning eller missbruks-
problem har möjlighet att få stöd.

Anhörigcenter har öppet onsdagar kl. 
11:00 - 13:00. Ingång vid matsalen på 
Björkängens äldreboende. 

Du är välkommen och behöver inte ha 
något speciellt ärende för att besöka 
oss. Du kan komma och få en pratstund 
över en kopp kaffe, kanske få taktil mas-
sage 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 den till.

Varmt Välkommen! 
Stödteamet

Mer information: tel. 291 32.

Hälsocenter 
 
Du som bor i Norberg är välkommen 
till oss på Hälsocenter för rådgivning 
och vägledning om din hälsa och ditt 
välbefinnande.  

Själva lokalen ligger i Fagersta, men vi 
finns också på plats i Norberg på vård-
centralen på torsdagar mellan klockan 
13:00 - 16:00. 
 

Hälsocenter arbetar utifrån ett lösnings-
fokuserat arbetssätt. Detta för att du ska 
kunna uppnå både fysiskt och psykiskt 
välbefinnande genom förbättring av 
kostvanor, fysisk aktivitet och sömn. Vi 
erbjuder tobaksslutarstöd och fokuserar 
även på stressproblematik. 
 
Telefon: 0223-473 64 
E-post: halsocenter.fagersta@ltv.se

Norbergs kommun söker 

Områdeschef  
   Individ- och familjeomsorgen 
Läs mer på: www.norberg.se/lediga-jobb

Evenemang 
 
T o m 2011-11-27 
Utställning, Novembermix 
Galleri Abrahamsgården 
 
2011-11-27 
Julmarknad i Norbergs By 
Skinnarängs Kvarn 
Kl. 13:00-17:00 
 
2011-11-27 
Adventsprogram  
Norbergs bibliotek och teaterbiograf 
Teaterföreställning  
med Lasse Åkerlund  
Kl. 13:00 
Entré 20 kr, förköp på biblioteket 
Trolleriföreställning med Mr Udd 
Kl. 14:00 
Fri entré 
 
2011-11-27 
Lions traditionella julmarknad 
15:45 Samling för fackeltåg vid 
Centralskolan 
16:00 Avmarsch för fackeltåg mot 
torget. 
16:15 Dans runt granen med tomtar 
17:00 Lions stipendieutdelning 
 
2011-12-13 
Julallsång med litet luciatåg & fika 
Biblioteket i Karbenning 
Kl. 18:00 
 
2011-12-13 
Lucia 
Teaterbiografen 
Kl. 10:00 
Luciatåg med 25 elever från 
Bergslagens folkhögskola. 

Efterlysning
 
Vi skulle behöva någon/några som skulle 
vara intresserade av att skänka lite av sin 
tid som underhållare på våra caféer på 
Resedan och Björkängen.

Har du tid, intresse och någon liten 
talang, vänligen kontakta:  
Siw Jansson tel. 29 132.

 
F ö r s ö r j n i n g s m å t t e t 
 
Försörjningsmåttet är en sam-
manställning av data om offentlig 
försörjning från Försäkringskas-
san, (sjuk- och rehabiliterings-
penning, sjuk- och aktivitetser-
sättning), Arbetsförmedlingen 
(A-kassa och aktivitetsstöd samt 
kommuner (försörjningsstöd och 
bryter ned dem på utbetalt be-
lopp per invånare 16-64 år och 
dag. Sammanställningen görs 
av Försäkringskassan sedan 
1997. Viss ”tvättning” av grund-
materialet görs av samordnings-
förbundet för att presenteras 
runt om i Västmanlands län. 



Norbergs kommuns budget för 2012 
 
Det är en ganska turbulent tid vi lever 
i och många länder, företag och kom-
muner försöker nu ställa om från hög-
konjunktur till befarad lågkonjunk-
tur. Skuldkrisen i Europa påverkar 
oss alla, även om det kan kännas långt 
från Rom och Aten till Norberg. Trots 
att vi i vår kommun tvingas göra en 
del neddragningar och förändringar 
i våra verksamheter under budgetpe-
rioden tycker jag att vi kan vara nöjda 
med att vi har lyckats få fram en bud-
get i balans på så kort tid. Det finns 
andra kommuner som fortfarande 
brottas med stora förmodade under-
skott nästa år men Norberg kommer, 
om de nuvarande prognoserna håller, 
få utgifter och intäkter att gå ihop år 
2012. 
 
Anledningarna till att vi snabbt lycka-
des få fram en budget som är 11 Mkr 
lägre än den rambudget vi lade fram i 
mars är främst två: dels ett mycket gott 
arbete av våra tjänstemän som med 
gemensamma krafter på kort tid lycka-
des presentera förslag till kostnads-
sänkningar, dels en insikt och ett stort 
ansvarstagande hos alla politiska partier 
om att det är helt nödvändigt att sänka 
kostnaderna så att de inte överstiger de 
förväntade intäkterna. Jag vill tacka alla 
inblandade för det. 

Nu när kommunfullmäktige har fast-
ställt budget för år 2012, inklusive plan 
för 2013-2014, kan de olika verksam-
heterna påbörja verkställighet av inrikt-
ningsbesluten. Det innebär att diskus-
sioner kommer att föras på sedvanligt 
sätt med personal, fackföreningar, de 
som nyttjar de olika verksamheterna 
och andra intressenter om hur vi på 
bästa sätt genomför förändringarna. 
Vissa saker kan göras relativt snart, 
annat kan komma att dröja till halvårs-
skiftet eller hösten 2012. Ambitionen 
har varit att i första hand minska 
kostnaderna för annat än personal i 
våra basverksamheter förskola – skola – 
äldreomsorg. Det innebär bland annat 
att vi minskar på kommunens lokal-
kostnader, minskar på en del service-
funktioner och minskar på underhållet 
i verksamhetsfastigheter och vägar. 

Vad är då ett inriktningsbeslut? Kom-
munfullmäktige har till exempel beslu-
tat, i samband med Budget 2012, att 
förskoleverksamhet inte längre ska be-
drivas i Karbenning. När förändringen 
görs och var barnen och personalen 
istället kommer att ha sin plats är inte 
en fråga för fullmäktige utan för det 
ansvariga utskottet och förvaltningen. 
I budgetbeslutet ingår också att fritids-

gården Unkan flyttar ur sina nuvarande 
lokaler så att de kan säljas. De berörda 
förvaltningarna tittar nu, tillsammans 
med våra ungdomar, på hur verksamhe-
ten ska se ut i framtiden för att det ska 
bli så bra som möjligt för så många som 
möjligt. 

Med Budget 2012 genomför kom-
munen flera strukturella förändringar 
som gör att vi kommer att stå starkare 
i framtiden. Vi måste anpassa kom-
munens utgifter så att vi inte bara håller 
näsan över vattenytan utan att vi hela 
tiden skapar utrymme för utveckling, 
satsningar och investeringar. Det är den 
enda vägen till fortsatt utveckling av 
vår kommun.

Åsa Eriksson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
Norbergs kommun

Fagersta och Norberg vill växa - med din hjälp
Fagersta och Norbergs kommuner 
har arbetat fram ett förslag till ett 
gemensamt tillväxtprogram. Nu vill 
de båda kommunledningarna veta 
vad du tycker om förslaget!

Anledningen till att vi i Fagersta och 
Norberg arbetat fram ett gemensamt 
förslag är, att vi tror att vi tillsammans 
står starkare inför framtidens möjlig-
heter och utmaningar. Men detta är 
inte något som bara berör kommun-
ledningarna. Alla behövs i arbetet för 
att skapa tillväxt i regionen. Företag 
som föreningar, organisationer som 
enskilda...

Innan vi beslutar oss för att anta ett 
program vill vi därför få in synpunkter 

på innehållet. Vad tycker du/ni om det 
som står i förslaget? Ställer ni upp på 
våra rubriker och det som formuleras? 
Saknas något? Ska något bort eller om-
formuleras?

Det kommer också att finnas två olika 
tillfällen att diskutera förslagen. Två 
öppna informationsmöten kommer att 
hållas, dels torsdagen den 24 novem-
ber, klockan 18:30 i Sessionssalen i 
kommunhuset i Norberg. Dels i Ses-
sionssalen i kommunhuset i Fagersta, 
fredagen den 25 november, klockan 
08:00. Vid båda tillfällena bjuds delta-
garna på kaffe och smörgås.

Ambitionen är att Tillväxtprogrammet 
ska antas under våren 2012 för att se-

dan gälla under ett antal år framåt.

Förslaget på tillväxtprogram kan du 
ladda ner från www.norberg.se och 
www.fagersta.se eller beställa via info@
norberg.se

Era synpunkter vill vi ha senast den 23 
december 2011. Sänd dem till infor-
matör Erica Hellstrand på erica.hell-
strand@fagersta.se eller till Norbergs-
vägen 19, 737 80 Fagersta.

Vid frågor kan du ringa kanslichef 
Staffan Mood, Norbergs kommun på 
telefon 0223-291 23 eller kanslichef 
Anders Kilström, Fagersta kommun   
på telefon 0223-441 01.


