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§ 20 
 

Val av justerare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Peter Vidberg (DiN) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
____________________ 

 
Skickas till: 
- 
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§ 21   
 

Godkännande av dagordning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns med nedan gjorda ändring: 

 Ärende 10 gällande ansökan från Norbergs motorcykelklubb om bidrag till 
maskinlagning hanteras under ärende 9 gällande fördelning av övrigt bidrag 
för år 2019. 

____________________ 

 
Skickas till: 
- 
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§ 22   Dnr: NBGK 2017/0464 
 

Muntlig återrapport om framtagande av prioriteringslista för 
lokalt naturvårdsprogram 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras och tas upp på demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets 
sammanträde 2019-05-20. 
 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har via ett LONA-projekt fått pengar för att ta fram ett 
naturvårdsprogram. Inledningsvis arbetade Camilla Nyberg, projektanställd med 
programmet, därefter tog Ulf Öhman, tidigare kulturvårdsansvarig, över och 
färdigställde. 
 
Programmet presenterades för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 24 
januari 2018, paragraf 9, och skickades därefter på remiss. Efter behandling av 
remissvaren har Dag Celsing, konsult inom kultur, kulturmiljövård, naturvård och 
bibliotek, tagit fram ett nytt förslag till naturvårdsprogram. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 10 december 2018, 
paragraf 125, att återremittera ärendet till sektorn för framtagande av en 
prioriteringslista samt kostnadsförslag för de prioriterade områdena. 
 
____________________ 
 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 23   Dnr: NBGK 2019/0095 
 

Information om fördelning av investeringsmedel för 
kulturmiljövård 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ger sektorn i uppdrag att starta 

arbetet med kulturmiljövård. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2018, paragraf 186, att anslå 
250 000 kronor åren 2019-2021 för underhåll avseende kulturmiljövård. 
 
En preliminär disposition av de anslagna medlen presenteras för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 
____________________ 
 
 
Skickas till: 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 24   Dnr: NBGK 2019/0092 
 

Information om uttag ur Mimerlavsfonden 

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

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till allmänna 
utskottet: 

1. Ett maxbelopp på 400 000 kronor tas ut ur Mimerlavsfonden 
2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår att ett undantag görs 

från kommunfullmäktiges beslut § 5 år 2013 gällande att minst 50% av 
totalkostnaderna ska finansieras via externa medel, eftersom extern aktör 
saknas.  

3. Prioritering ska i första hand ske på inre renovering med hänsyn till att 
säkerheten bör upprätthållas. 

 

Sammanfattning 
Kommunledningskontoret har tillsammans med personal inom demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet låtit att göra en utvändig samt invändig 
säkerhetsgenomgång av Mimerlaven för att fastställa byggnadens status som del i 
arbete med att utveckla besöksnäringen i Norberg. För frågan har två specialiserade 
konsulter anlitats, en för exteriören och en för interiören.  
Föreningen Anrikningsverket har också varit behjälplig i arbetet med 
säkerhetsgenomgången.  
På utsidan av laven behöver löst material knackas loss (skrotas) för att undvika att 
något ramlar ned.  
På insidan behöver flera åtgärder göras, i första hand i anrikningsverket, som är den 
byggnadsdel som används idag.  
Syftet med att anhålla om medel ur Mimerlavsfonden är att göra insatser för att 
garantera säkerheten hos lavens besökare. 
Totalt bedöms kostnaden uppgå till 400 tkr. 
 
Dag Celsing, konsult inom kultur, kulturmiljövård, naturvård och bibliotek, 
medverkar på sammanträdet för att informera om ärendet. 
 

Yrkande 
Henry Lehto (V) yrkar på att ett belopp om max 400 000 kronor ska tas ut ur 
Mimerlavsfonden och prioritering ska ske på inre renovering. 
____________________ 
Skickas till: 
Allmänna utskottet 
Dag Celsing 
Akten 
 



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 8 (25)  

Sammanträdesdatum  

2019-03-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 25   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Inför beredning av bokslut år 2018 samt budget åren  
2020-2022 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Presentationen godkänns att redovisas på budgetberedningen i mars år 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträder den 25 och 29 mars 2019 för 
beredning av bokslut 2018 samt budget 2020-2022. Föredragningar hålls den 25 
mars, då kommunstyrelsens utskott ska representeras av respektive ordförande och 
sektorchef. 
 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling har upprättat ett förslag till presentation 
för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Therese Elofsson, controller vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, samt 
tillförordnad sektorchef Tobias Back medverkar på sammanträdet för att informera 
i ärendet. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 26   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Ekonomisk rapport 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

 
Sammanfattning 
Therese Elofsson, controller vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 
medverkar på sammanträdet för att avge en ekonomisk rapport. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 27   Dnr: NBGK 2018/0006 
 

Information om Folkis 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2019, 
paragraf 5, att bjuda in Karin Nordlund, integration- och arbetsmarknadsstrateg till 
dagens sammanträde för att redogöra för fritidsverksamheten Folkis. 
 
Nordlund medverkar på sammanträdet för att informera om Folkis-verksamheten. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 28   Dnr: NBGK 2019/0088 
 

Fördelning av övrigt bidrag för år 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ordinarie ledamöter träffas för att göra en fördelning av övrigt bidrag för år 

2019. 
2. Fördelning av övrigt bidrag beslutas på demokrati- och 

samhällsutvecklingsutskottets sammanträde 2019-05-20. 
 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar årligen ut det budgeterade 
föreningsbidrag som inte har använts, så kallat övrigt bidrag. 
 

 
 
Skickas till: 
Marianne Ångström 
Elizabeth Pettersson 
Torbjörn Norgren 
Henry Lehto 
Peter Vidberg 
Akten 
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§ 29   Dnr: NBGK 2017/0465 
 

Återrapport om förtydligande av föreningsstödjarens uppdrag 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Ärendet återremitteras och tas upp på demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets 
sammanträde 2019-05-20. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har enligt kommunfullmäktige beslut 
den 27 augusti 2018, paragraf 89, i uppdrag att hantera utvecklingsmedel till en 
föreningsstödjare/föreningsadministratör. Projektet sträcker sig under åren  
2018-2021 och har pågått sedan slutet av juli år 2018. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2019, 
paragraf 3, att ge tillförordnad sektorchef i uppdrag att tillsammans med 
föreningsstödjaren se över tidigare skrivningar och beslut samt förtydliga dessa, med 
presentation på dagens sammanträde. 
 

 
 
Skickas till: 
Tf. sektorchef Tobias Back 
Akten 
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§ 30   Dnr: NBGK 2019/0093 
 

Återremitterat medborgarförslag gällande skate- och 
kickboardpark 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget är besvarat, då det vid Mimerlavsområdet numera finns en 
skateanläggning för ändamålet. 
 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Niklas Persson bjuds in till nästa sammanträde 2019-05-20 för att informera om 
projektet Skateboard och integration. 

Sammanfattning 
Den 4 november 2015 inkom ett medborgarförslag om att anlägga en skate- och 
kickboardpark i Norbergs kommun. Förslaget remitterades till Västmanland-
Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund, NVK, för yttranden. 
 

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet föreslog kommunfullmäktige att bifalla 
medborgarförslaget. NVK:s bedömning var att parken skulle vara ett välkommet 
inslag bland fritidsaktiviteterna. Ett framtaget kostnadsförslag uppgick till 3 miljoner 
kronor. 
 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 31 augusti och 1 september 
2016, paragraf 82, att återremittera uppdraget till kultur-, idrotts- och fritidsutskottet 
för komplettering av underlaget där det ska framgå storlek av parken samt hur 
kostnaderna har beräknats. 
 

I övergången mellan kultur-, idrotts- och fritidsutskottet och bildandet av 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har ärendet fallit bort och arbetet med 
att ta fram och presentera underlag har inte genomförts. 
 

Sektor demokrati och samhällsutveckling har nu lämnat in ett förslag i ärendet. 
Under år 2017 genomfördes ett skateprojekt inom Norbergs kommun som lade 
grunden till en stabil skateverksamhet för ungdomarna. Idag finns det en väl 
etablerad anläggning för skateverksamhet som ungdomarna själva har varit med att 
tagit fram. Därmed föreslår sektorn att medborgarförslaget är besvarat i och med att 
det vid Mimerlavsområdet redan finns en skateanläggning för ändamålet. 
 

 
Skickas till: 
Niklas Persson 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 31   Dnr: NBGK 2019/0012 
 

Återrapport om projekt inom ramen för Leader Bergslagen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Norbergs kommun föreslår Leader Bergslagen att Leader-projektet går in 

med 30 000 kronor för framtagande av en app för besöksnäringen enligt 
redovisad idé. 

2. Resterande del finansieras av digitaliseringsmedel som finns inom befintlig 
ram hos demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.  

Sammanfattning 
Leader Bergslagen är en organisation som har hand om landsbygdsutveckling 
genom jordbruksverket och EU. Organisationen finns i hela Sverige med olika 
regionområden för att stödja projekt och utveckling genom bidrag. Kommuner har 
varit en part i organisationen i den region man tillhör. 
 

Leader Bergslagen har varit vilande ett par år då man inte fått medel från 
ovanstående organisationer. Dock finns det lite pengar kvar i organisationen där 
man nu efterlyser projekt från kommunen som i kostnad skulle ligga på 30 000 
kronor. Man har också efterlyst en kontaktperson från kommunen som ska vara 
den sammanhållande länken mellan Leader Bergslagen och kommunen samt dess 
projekt och projektansökningar som kommer därifrån. 
 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2019, 
paragraf 10, att sektorn får i uppdrag att se över lämpligt projekt att genomföra 
genom kvarvarande medel i Leader Bergslagen för det ändamål som organisationen 
avser samt att sektorchefen utses till kontaktperson för Leader Bergslagen. 
 

Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har lämnat in en skrivelse i ärendet. 
Genom projektmedel via Leader Bergslagens vill sektorn utveckla besöksnäringen 
över hela kommunen och inte enbart i centrala delar. Det finns idag turiststråk samt 
besöksmål runt om i kommunen som kan vara svåra att hitta till och som behöver 
marknadsföras mer. Genom digitalisering kan kommunen nå ut med information 
och mäta vad besökarna tycker om kommunen och landsbygden. Detta skulle 
kunna realiseras via en app som presenterar besöksmål runt om i kommunen samt 
erbjuder olika guidningar som gör att fler lockas att ta till Norbergs historia och 
kultur. Genom appen finns möjlighet att ta del av evenemang som sker i 
kommunen samt skicka ut push-notiser. En annan del av appens syfte är att kunna 
mäta nöjdhet i våra besöksmål samt att kunna scanna av QR-koder till guidningar 
som vi producerar själv. Vidare kan kommunen förtydliga specifikt vilka besöksmål 
som är barnvänliga. 
 

Kostnad för att ta fram denna app är cirka 50 000 kronor första året. Dock 
tillkommer inspelning av guidningar och informationsskrivande av tjänstepersoner.  
 

→ 
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§ 31, fortsättning. 
 
Förslaget är att Leader-projektet går in med 30 000 kronor och att resterande del 
finansieras av digitaliseringsmedel som finns inom befintlig ram hos demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 
 

 
 
Skickas till: 
Tf. sektorchef Tobias Back 
Leader Bergslagen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom 
Akten 
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§ 32   Dnr: NBGK 2019/0094 
 

Sammanställning av det nuvarande behovet och beställning av 
skyltar till besöksmål 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 105, att bifalla en 
motion om skyltning till besöksmål och dylikt. Respektive utskott ålades ansvar för 
att årligen se över de skyltar som är kopplade till den egna verksamheten. Sektorn 
för demokrati- och samhällsutveckling fick ansvaret att sammanställa det nuvarande 
behovet och beställa utförande av Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, 
NVK, respektive Trafikverket. 
 
Motionen lämnades in av Putte Dahlström (PNF) i syfte att se över skyltningen till 
byggnader och platser som Norbergs kommun vill visa upp för besökare. Många 
besöksmål saknar skyltar och andra har felaktig eller inte längre aktuell skyltning.  
 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har lämnat in en återrapport i 
ärendet. Det gjordes en inventering i november år 2018, där man konstaterade att 
det saknas skyltar vid badplatsen i Fliken, en skylt vid Polhemshjulet samt helt 
avsaknad av skyltning till Frida Hansdotter Arena. Utifrån vad kostnaderna blir 
kommer skyltar att beställas inom befintlig ram under åren 2019 och 2020. 
 

 
 
Skickas till: 
Tf. sektorchef för vidare hantering 
Motionären, för kännedom 
Akten 
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§ 33   Dnr: NBGK 2019/0091 
 

Utrymningsväg vid Berghuset (Besökscentrum) 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och utvecklingsutskottet delegerar till ordförande att ta ett 
ordförandebeslut om äskandet efter det att offerter inkommit. 

Sammanfattning 
Södra Dalarnas Räddningsförbund, SDR, har den 5 december 2018 genomfört en 
brandtillsyn vid besökscentret vid Karlberg. Där framkommer det en avsaknad av 
utrymningsväg på övervåningen, som idag fungerar som kontor. Ett lagkrav är att 
kunna utrymma åt minst två håll. För att säkerställa kravet och personalens säkerhet 
så anser sektorn för demokrati- och samhällsutveckling att detta måste åtgärdas. 
 
Sektorns förslag är att genomföra detta i samband med att man byter tak på 
uteplatsverandan och där i anslutning kan inrätta en nödutgång. Detta kommer 
givetvis att kosta mer än själva bytet och därmed äskas mer finansiering som täcker 
upp och säkerställer en utrymningsväg. 
 

 
 
Skickas till: 
Marianne Ångström 
Tf. sektorchef Tobias Back 
Akten 
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§ 34    
 

Rapport från besöksnäringen 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
besöksnäringen: 

 Planering inför kommande säsong pågår 

 Diskussioner pågår angående en turistapp 

 En bättre rutin för exponering/påfyllning av broschyrer ska tas fram 
 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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2019-03-11  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 35    
 

Rapport från näringslivet 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
näringslivet: 

 Näringslivsråd 

 Morgonsoffan, nu i hallen, Frida Hansdotter Arena 

 Centrumföreningen förbereder inför påsken 

 Företagsbesök 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 36    
 

Rapport om idrottshallen 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
idrottshallen Frida Hansdotter Arena: 

 Mosaiken med kommunvapnet är snart på plats. 

 Padelbana kommer att anläggas på utsidan av Norbergs tennisklubb. 

 Torbjörn Norgren (PNF) föreslår att lokalgatan vid Frida Hansdotter Arena 
ska heta Lillian Fernqvists gränd. Norgren uppmanas att inkomma med ett 
medborgarförslag i frågan. 

 Torbjörn Norgren (PNF) påpekar att dörren vid arenan inte fungerar 
tillfredsställande. Tobias Back meddelar att NVK är informerade och att det 
kommer att åtgärdas. 

 Bättre rutiner bör skapas när taggar/lås ej fungerar vid extern uthyrning så 
att personal ej behöver vara tillgängliga vid till exempel kvällar/helger. 

 Bokningssystemet FRI är snart igång. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 37   Dnr: NBGK 2019/0119 samt 2019/0120 
 

Rapport om biblioteket 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Relieferna ska åter sättas upp på sin ursprungliga plats. 
3. Elizabeth Pettersson tar med sig frågan om fukt i källaren till nästa 

direktionssammanträde Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
2019-03-28.  

4. Återrapport av punkt 2 och 3 ska ske på utskottets nästa sammanträde  
2019-05-20. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
biblioteket: 

 Ett avtal med FörlagEtt AB om digitalt strömmad film har tecknats 

 Barnbibliotekshörna håller på att färdigställas 

 Biblioteksdatasystem kommer att bytas 

 Utökade öppettider 
 

Yrkande 
Henry Lehto (V) lyfter frågan varför tavlorna av konstnär Olle Norberg är nedtagna 
och placerade i källaren, varpå Lehto yrkar att relieferna ska återbördas till sin 
ursprungliga plats. 
 
 

 
 
Skickas till: 
Elizabeth Pettersson 
Tf. sektorchef Tobias Back för hantering 
Akten 
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§ 38    
 

Rapport om fritidsgårdarna "Unkan" och "Folkis" 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
ungdomsgårdarna: 

 Hundra fritidsledare deltog i utbildning den 2019-03-11, Frida Hansdotter 
Arena 

 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 39   Dnr: NBGK 2018/0419 
 

Rapport om aktuella personalfrågor 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ger sektorn i uppdrag att 

ordna en middag tillsammans med nya kulturchefen och utskottet. 
3. Kostnaden för middagen tas från demokrati- och 

samhällsutvecklingsutskottet. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
aktuella personalfrågor: 

 Fler pensionsavgångar kommer att ske inom snar framtid 

 Lönesamtal pågår 

 Kompetensutveckling för bibliotekspersonalen i april 

 Planeringskonferens för personal kommer att ske 

 Studieresa för personal i början på juni 
 

Ny kulturchef/sektorchef Joakim Stridsberg 
Rekryteringen av kulturchef, tillika sektorchef för DSU var ett omtag då utfallet från 
första rekryteringsomgången av en ”sektorchef” inte fick det utfall som var 
önskvärt.  
Tjänstens titel spetsades till för att skapa ökad attraktion. 
Totalt hade 19 personer sökt när ansökningstiden gått ut den 11 januari 2019.  
Kommunchefen telefonintervjuade 11 personer i första steget. 
Dialog fördes med DSUs presidium om samtliga ansökningar samt utfall av 
telefonintervjuerna. 
I samråd kallades fyra personer till en första intervju med HR-chef, kommunchef 
samt Dag Celsing. 
Efter intervjuerna gjordes ett urval inför slutomgången. 
Slutintervjuerna genomfördes i grupper med DSU-medarbetare, fackliga företrädare 
samt DSUs presidium. 
Samtliga grupper var enhälliga i valet av person. 
Efter detta tog kommunchefen samt HR-chefen referenser. 
Efter referenstagning förhandlade kommunchefen om kulturchefens 
anställningsavtal. 
Joachim Stridsberg börjar formellt 2019-04-23 det vill säga direkt efter påsk.  
 
 

→  
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§ 39, fortsättning. 
 
Enligt arbetsbeskrivningen är uppdraget följande:  
Att med ett strategiskt framtidsfokus vidareutveckla Norbergs kommuns arbete 
som kultur-, företagar- och besöksnäringskommun. Tillsammans med dina 
medarbetare fungerar ni som en sammanhållande länk mellan kommun, näringsliv, 
 handel, föreningsliv, landsbygd och kulturutövare. Gruppen som du leder 
kännetecknas av gedigen kompetens och lång erfarenhet. Ansvar för bland annat 
bibliotek och kulturmiljövård ingår i tjänsten. Du ingår i kommunens ledningsgrupp 
och är föredragande inför demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet med 
budgetansvar. Du rapporterar till kommunchefen. Arbetet sker utifrån en 
helhetssyn och i nära samverkan med kommunens övriga verksamheter samt 
samverkansorgan.  
 
Erfarenhet 
Erfarenhet av kultur, kulturpolitik och kulturmiljövård. En bred allmänbildning och 
erfarenheter från arbete eller engagemang inom besöksnäring/turism liksom från 
politiskt styrda organisationer. Tjänsten kräver kunskaper och färdigheter i 
ledarskap på individ-, grupp- och kommunövergripande nivå. Du har haft personal 
och budgetansvar. 
 
Kvalifikationer 
Vi vill att du som söker har en för tjänsten relevant akademisk examen. För arbetet 
behöver du kunna vara lyhörd, ha förmåga att läsa av situationer och anpassa ditt 
sätt efter de specifika utmaningar du står inför. Du ska vara skicklig på att 
organisera, strukturera och prioritera arbetet för att kunna hantera utmaningar både 
ur korta och långsiktiga perspektiv. Rollen innebär många kontaktytor inom 
kommunen och externt vilket kräver att du har god samarbetsförmåga och kan 
skapa förtroende, dialog och engagemang. Som person är du trygg, 
lösningsorienterad och inlyssnande men har också integritet. Ditt ledarskap präglas 
av tydlighet samt öppenhet. Du är tillgänglig för att stötta dina medarbetare men 
kan också vara kravställande som chef. Meriterande är erfarenhet från arbete i 
ledningsgrupper samt att ha arbetat i organisation med komplexa organisations- och 
beslutsstrukturer. Du har relevanta IT-kunskaper och är en god kommunikatör. 

 
 

 

 
 
Skickas till: 
Akten  
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§ 40    
 

Meddelanden 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 
 
 
Dnr Meddelande 

NBGK 2019/0010 Avtal med FörlagEtt AB om digitalt strömmad film 

NBGK 2019/0019 Arkeologisk undersökning om kulturlager vid Norbergsån 
i Norberg 

NBGK 2018/0039 Beslut om bidrag icke-statliga kulturlokaler 

NBGK 2016/0027 Protokoll från besiktning av breddning vid järnvägsvallen i 
gruvparken den 4 november 2018 

NBGK 2019/0008 Svar på skrivelse från studenter på Bergslagens 
Folkhögskola gällande kollektivtrafik 

NBGK 2019/0044 Muntlig återrapport om skrivelse till Ekomuseum 
Bergslagen med förslag om att flytta sin verksamhet till 
Norberg 

19-3 Protokoll från Ekomuseum Bergslagen från Ekoråd den 
18 december 2018 

18-528 och 18-529 Beslut om bygglov samt föreläggande om komplettering 
gällande ändrad användning av enbostadshus till 
evenemangslokal inom fastigheten Norbergsby 3:45 
(Gustavs hus) 

 

 
 
Skickas till: 
Akterna 
 


