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Plats och tid: 
 

Kommunhuset, sessionssalen, den 30 maj 2018, kl. 18:00-20:20 

Beslutande: Ulf Olofsson (S) 
Elizabeth Pettersson (S) 
Lars Gustavsson (PNF) 
Jon Ashbourne (V) 
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kostnad 

§ 55 

  
Inför budgetberedning augusti 2018 § 56 
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§ 59 
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§ 49    
 

Val av justerare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Jon Ashbourne att tillsammans 
med ordförande justera dagens protokoll. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 50   
 

Godkännande av dagordning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner dagordningen med gjorda 
ändringar. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Två nya ärenden, ekonomisk uppföljning samt konstkanalen, läggs till 
dagordningen.  
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 51    
 

Ekonomisk uppföljning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning har sammanställt en budgetuppföljning 
per den 30 april 2018. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 52   Dnr: NBGK 2017/0465 
 

Återrapport gällande föreningsstödjare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
Föreningarna ska skriftligen rekvirera pengar från demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 

Sammanfattning 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har fått i uppdrag att stämma av 
med representant för de föreningar som ansökt om medel till föreningsstödjare. 
 

Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har fått i uppdrag att stämma av 
med representant för de föreningar som ansökt om medel till föreningsstödjare så 
att de av utskottet uppsatta kriterier är uppfyllda. Kriterierna är följande:  
1. Minst ett tiotal medverkande föreningar  

2. Tjänstens inriktning ska i huvudsak vara mot barn och unga  
 

Sektorn har stämt av med representant för sökanden, Stig Bergman, Norbergs 
Cykelklubb som inkommit med uppgifter om att följande föreningar är med i 
samarbetet: Norbergs Cykelklubb, Föreningen Engelbrektsloppet, Norbergs brottarklubb, 
Norbergs Orienteringsklubb, Norbergs Skidklubb, Norbergs Slalomklubb, Scouterna Norberg, 
Skogs IBS samt Norbergs Rid och Travklubb. Totalt 9 föreningar. Norbergs AIF är enligt 
uppgiftslämnaren intresserade men kan inte lämna svar förrän efter sitt möte i 
början av juni. Sökanden kommer också bjuda in till ytterligare träff för att se om 
det finns fler som hittills inte varit med på möten som vill medverka. Sektorchef 
Daniel Magnusson har ställt frågan till utskottets ordförande Ulf Olofsson om 
huruvida detta räcker för att uppnå kriteriet om antal föreningar och fått det 
bekräftat.  
Uppgiftslämnaren intygar att tjänsten har inriktning barn och unga. Vilket sedan 
också kommer att stämmas av under augusti.  
Kriterierna anses således uppfyllda och sökanden har meddelats att de kan rekvirera 
summa 300 000 kr för 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om utvecklingsmedel för föreningsstödjare 

 Protokollsutdrag 2018-01-24 DSU § 16 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-26 

 Protokollsutdrag 2018-05-02 AU § 35 

 Protokollsutdrag 2018-05-21 KS § 59 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23 
____________________ 
 

 
 
 

 
 

Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonominämnd 
Akten 
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§ 53   
 

Återrapport gällande ris vid Polhemshjulets vändkors 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för återrapporten. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 25 april 2018 att ge Dag 
Celsing i uppdrag att kontakta markägaren vid Polhemshjulets vändkors där det 
tidigare skett avverkning och mycket ris finns kvar. 

Celsing har varit i kontakt med markägaren Håkan Johansson angående riset som 
säger att tidigast till hösten ska riset tas bort.  
Enligt länsstyrelsen måste ris som ligger på fornvårdsområde tas bort.  
 

Beslutsunderlag 
Muntligt 

____________________ 

Kopia till: 
Dag Celsing 
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§ 54    
 

Information om stånggången, Polhemshjulet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 
Sektorchef Daniel Magnusson får i uppdrag att se över kostnad för papperskorgar 
respektive hundlatriner inklusive drift av dessa. 

Sammanfattning 
Stånggången vid Polhemshjulet är i dåligt skick och behöver bytas ut. Snön har haft 
stor åverkan på stånggången. 
Länsstyrelsen är kontaktad och sektorn ser över eventuella medel att söka. 
 

Yrkande 
Lars Gustavsson (PNF) yrkar på att det behövs papperskorgar vid våra 
kultursevärdheter. 
 

Beslutsunderlag 
Muntligt 

____________________ 

Kopia till: 
- 
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§ 55   Dnr: NBGK 2017/0473 
 

Information om Mimerlavsutredningen 2.0 - återrapport, plan 
samt kostnad 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade att innan septembers utgång 
ska Dag Celsing inkommit med en rapport innehållande en plan för renovering av 
Mimerlaven samt kostnader för dessa. 
Återrapport ska ske på demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets sammanträde 
2018-11-07. 
 

Sammanfattning 
Dag Celsing anser att dessa brister finns:  
Infrastruktur; vatten, toaletter och kontorslokaler är det största behovet.  
Gustavs hus, projektering pågår. Dåligt med strömförsörjning, toalettproblem. 
Gruvstugan, dålig takfot, vattenskador, dåligt golv, behövs ett litet kontor. Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, förvaltar den. Ulf Olofsson (S) har 
gett NVK i uppdrag i höstas att ta fram kostnad för upprustning. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet § 105 
2017-12-20 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet § 10 
2018-01-24 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet § 34 
2018-04-25 

____________________ 

Kopia till: 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 56   Dnr: NBGK 2018/0002 
 

Inför budgetberedning augusti 2018 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner redovisningen 
inför budgetberedningen 2018-08-29 med följande prioriteringsordningar: 
 
Investeringsbehov 2019-2020: 
Medel för att bibehålla, sköta, och renovera kulturmiljöer/övriga miljöer 
Evenemangsgolv till idrottshallen 
Medel för att fortsätta med fritidscoacher 
IT-pedagog bibliotek 
Digitala infartsskyltar 

Viktiga saker att ta med sig: 
Kulturmiljövård 
Mässgolv för att kunna utnyttja hallen fullt ut 
Badplatser bör förvaltas av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
(Bågenbadet, Fliken samt badet vid campingen) 

 
Presentationen till budgetberedningen ska skickas ut av sektorchef Daniel 
Magnusson till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i mitten av 
augusti för påseende. 
 

2. Sektorchef Daniel Magnusson ger Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund i uppdrag att ta fram kostnader för att ta över 
drift av kommunens badplatser. 
 

Sammanfattning 
Näringslivs- och besöksnäringschef Daniel Magnusson går igenom det material som 
kommer presenteras på budgetberedningen för utskottets räkning. 
 

Beslutsunderlag 

 Presentation inför budgetberedningen 2018-08-29 
____________________ 

Kopia till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
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§ 57   Dnr: NBGK 2017/0215 
 

Översyn av regler för föreningsbidrag 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att bifalla förslaget med en ny 
rutin gällande återrapportering samt ger sektorn i uppdrag att ta fram rutinen och 
verkställa den.  

Sammanfattning 
Förslag om att införa en rutin med en kontroll för föreningarna gällande 
bidragsområdena: Övrigt bidrag samt Medel för arrangemang 
 
Årligen fördelar demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet pengar till föreningar. 
Bidragen: Övrigt bidrag samt Medel för arrangemang föregås av en ansökan från 
den aktuella föreningen. För att få en bättre överblick i att pengarna går till de sökta 
ändamålet föreslås att införa en rutin där föreningarna vid åretsslut får rapportera 
om att pengarna har använts till det sökta ändamålet. Om föreningarna inte 
inkommer med denna återrapport kan de heller inte tilldelas pengar i framtida 
ansökningar. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23 
____________________ 

Kopia till: 
Akten 
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§ 58   Dnr: NBGK 2018/0002 
 

Åtaganden från allmänna utskottet (DSU) 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att anta nedanstående 
åtaganden utöver de tidigare beslutade åtagandena. 
 
Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling 

Verksamhetsmål Åtaganden 

Norberg har ett varierat och 
blomstrande näringsliv 

Verka för samverkan över sektorsgränser, 
samverkansorganisationer och myndigheter för 
att ge företagen förutsättningar för tillväxt, 
sysselsättning och kompetensförsörjning. 

 Verka för att lokaler och planlagd mark ska finnas 
för de företag som vill etablera sig eller utöka sin 
verksamhet. 

 

Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring 

Verksamhetsmål Åtaganden 

I Norberg finns ett brett 
utbud av fritids- och 
kulturupplevelser samt 
möjlighet till ett attraktivt och 
varierat föreningsliv för alla. 

Norberg har ett brett fritids- och kulturutbud 
över hela året. 

Norberg är en utvecklad 
arrangemangs- och besöksort 

Kommunen medverkar aktivt i nätverk och 
sammanhang som utvecklar Norberg som en 
arrangemangs- och besöksort. 

 Information och kommunikation om Norberg på 
flera språk utvecklas. 

 

Sammanfattning 
Innan demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bildades låg en del av utskottets 
nuvarande ansvarsområden på ledningskontoret (allmänna utskottet). Kopplat till 
dessa finns åtaganden. Ledningskontoret har valt att släcka ner dessa. Demokrati-   

→ 

§ 58, fortsättning 
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och samhällsutvecklingsutskottet ska ta ställning till om man ska anta dessa 
åtaganden och i sådant fall vilka. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-24 

 Befintliga åtaganden inklusive åtaganden från allmänna utskottet 
____________________ 

Kopia till: 
Akten 
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§ 59   Dnr: NBGK 2018/0012 
 

Stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom 
föreningslivet eller det kulturella området 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutskottet beslutar följande: 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att stipendiet delas 
lika mellan två av de nominerade. 

2. Ulf Olofsson (S) och Elizabeth Pettersson (S) får i uppdrag att kontakta de 
nominerade. 

3. Stipendiet delas ut på nationaldagsfirandet den 6 maj i Karlberg. Ulf 
Olofsson (S) tjänstgör som stipendieutdelare. Elizabeth Pettersson (S) 
tjänstgör om Olofsson får förhinder. 

 
 

Sammanfattning 
Årligen utser demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet en mottagare av 
Norbergs kommuns Stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller 
det kulturella området. 
 
 

 

Ansökningar till stipendiet (fem till antalet) har kommit in både brevledes och via 
mail till stipendium@norberg.se. Ansökningsförfarandet har utannonserats på 
hemsida och Facebook vid flertalet tillfällen. 
 
 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-05-23 
____________________ 
Kopia till: 
Stipendiater 
Norra Västmanlands Ekonominämnd 
Akten 

  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 15 (19)  

Sammanträdesdatum  

2018-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 

§ 60   
 

Rapport från näringslivet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Näringslivs- och besöksnäringschef Daniel Magnusson informerar om aktuella 
frågor från det lokala och regionala näringslivet samt redogör för 
näringslivsrankingen från Svenskt näringsliv som påvisar att Norberg har ökat i 
betyg för sammanfattat omdöme från 2,8 till 3,0. 

Beslutsunderlag 

 Muntligt 

____________________ 

Kopia till: 
- 
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§ 61    
 

Rapport om idrottshallen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-11 om taxor för idrottshallen i Frida 
Hansdotter Arena 2018. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 2018-06-11 om driftskostnader för Frida Hansdotter 
Arena. 
 
Idrottshallen i Frida Hansdotter Arena besiktigades 2018-05-17 och åtgärderna ska 
vara klar till midsommar. 
 
Turistinformationen som är belägen i idrottshallen i Frida Hansdotter Arena 
kommer att öppna tisdagen den 26 juni. Turistvärdar är anställda. 
 
Planering av halltider har påbörjats. 
 
Västanhede trafik önskar parkera bussar för kortare pauser vid Frida Hansdotter 
Arena. Bussarna står i dagsläget bland annat efter Engelbrektsgatan.  
 
Öppet Hus i idrottshallen i Frida Hansdotter Arena tisdag den 26 juni. 
 
Söndag den 26 augusti är det invigning av Frida Hansdotter Arena. 
 

Beslutsunderlag 

 Muntligt 
____________________ 

Kopia till: 
- 
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§ 62    
 

Rapport om biblioteket 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
Självutlåningen av böcker är i gång. 
Biblioteket kommer ej att ha semesterstängt. 
 

Beslutsunderlag 

 Muntligt 
____________________ 

Kopia till: 
- 
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§ 63 

Rapport om Konstkanalen 

 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för rapporten. 
 

Sammanfattning 
Sektorchef Daniel Magnusson redogör för den långa processen med 
försäkringsbolag som ännu inte klar. 
 

Beslutsunderlag 

 Muntligt 
____________________ 

Kopia till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 19 (19)  

Sammanträdesdatum  

2018-05-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 64    
 

Meddelanden 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

Sammanfattning 
- Rekvirering av medel till skärmtak över blästerugn. 

Kommer ej att bli någon kostnad för sektorn. 

- Ekomuseum Bergslagen 
Elizabeth Pettersson (S) har varit på årsstämma. 

- Kommunhuset 60 år 
Öppet Hus den 5 juli 2018. 

- Norbergs järnvägar 
Stort arbete pågår med byte av slipers. Årsstämma har genomförts. 

- Svar på brev från Konstnärernas Riksorganisation Västmanland, KRO 
Danne och Ulf har författat ett svar. 

 

Beslutsunderlag 

 Muntligt 
____________________ 

Kopia till: 
- 

 
  


