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Närvarande ersättare  
 

  
Övriga närvarande Christina Wallin, sekreterare 
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 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  Sammanträdesdatum  
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Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 30 Val av justerare 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Fredrik Johansson (V) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  Sammanträdesdatum  
  2018-04-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 31 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner dagordningen med gjorda 
ändringar. 
 

Sammanfattning av ärende 

Två nya ärenden, avlämningsplatser för skolungdom samt internkontrollplan år 2018 
läggs till dagordningen. Även inkommen skrivelse om Gruvmuseets bemanning läggs 
till dagordningen. 
Förslag om konstverk utanför idrottshallen vid Frida Hansdotter Arena lyfts ur § 42 
och bildar ett eget ärende § 47. 
 

 
 
Kopia till: 
- 
 



 Sammanträdesprotokoll 6(23) 
  

 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  Sammanträdesdatum  
  2018-04-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 32 Återrapport gällande föreningsstödjare 
Dnr NBGK 2017/0465 

Beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

2. Sektorchef får i uppdrag att tillsammans med ansvarig i respektive förening få 
bekräftat att kriterierna är uppfyllda och är så fallet sätts projektet igång. 
Kontakten leder eventuellt till en ny föreningsträff. 

3. Innan budgetberedningen i augusti år 2018 ska utskottet ha en rapport om 
vilka aktiviteter föreningsstödjaren dittills utfört. 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har beslutat om att bevilja ansökan 
under förutsättning att de sökande kan, efter genomfört föreningsmöte, påvisa att 
minst ett tiotal föreningar medverkar samt att inriktningen för tjänsten i huvudsak är 
mot barn och unga. Utskottet vill också ha rapport innan budgetberedning augusti 
2018 om vilka aktiviteter som föreningsstödjaren dittills genomfört. 
 
Lars Holm, Engelbrektsloppet redogör för föreningsträffen 2018-04-12, dock är inte 
Holm helt insatt i ärendet då kallad föredragsperson fått förhinder. 
 

Yrkanden 
Lars Gustavsson (PNF) föreslår omtag av föreningsträff gällande föreningsstödjare. 
Jon Ashbourne (V) föreslår att sektorchef får i uppdrag att kontakta föreningarna. 
 

Proposition 
Ordförande Elizabeth Pettersson (S) frågar om förslagen och finner att sektorchef 
får i uppdrag att kontakta föreningarna och det kan eventuellt leda till en ny 
föreningsträff. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om utvecklingsmedel för föreningsstödjare 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet § 16 2018-
01-24 

 

 
Kopia till: 
Sektorchef 
Sökande 
Akten 
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§ 33 Presentation av ny medarbetare Dag Celsing 

Beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Dag Celsing får i uppdrag att kontakta markägaren vid Polhemshjulets 

vändkors där det tidigare skett avverkning och mycket ris finns kvar. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Dag Celsing är sedan en tid anställd som verksamhetsledare inom kultur, bibliotek 
och turism. Vid sammanträdet presenterar han sig och berättar vilka frågor han 
arbetar med. 
 

 
 
Kopia till: 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 34 Information om Mimerlavsutredningen 2.0 
Dnr NBGK 2017/0473 

Beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Dag Celsing ges i uppdrag att ta fram en plan för genomförande samt 

kostnad.  

 
Sammanfattning av ärendet 

Vid utskottets sammanträde den 20 december beslutade utskottet att ärendet skulle 
återkomma vid utskottets sammanträde den 8 mars för att utskottet skulle besluta 
hur man vill gå vidare med arbetet med att revidera den utredning av 
Mimerlavsområdet som tidigare gjorts. Elisabeth Pettersson (S) var förhindrad att 
delta i mötet den 8 mars. 
 
Dag Celsing informerar att tre möten har genomförts.  
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 

 
 

 
 
Kopia till: 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 35 Svar på fråga om vridläktare 
Dnr NBGK 2018/0123 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En större vridläktare ska finnas enligt Åke Andersson (V). Vid utskottets 
sammanträde den 8 mars beslutade utskottet att sektorn får i uppdrag att undersöka 
till nästa sammanträde 2018-04-25, vem som äger läktaren och var den befinner sig. 

Föreningen Kulturgruvan äger vridläktaren och Henry Lehto förvaltar den. 
Vridläktaren finns vid Risbergs verkstad. 
 

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag från demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet § 105 
2018-03-08 

 Avtal mellan Norbergs kommun och Föreningen Kulturgruvan om 
vridläktare 2004-09-24 

 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 36  Taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena år 2018 
Dnr NBGK 2018/0143 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå 
kommunfullmäktige: 

1. Att bifalla angivna nya taxor för år 2018 
2. Att ge i uppdrag till demokrati- och samhällsutvecklingssektorn 

att utvärdera nivåerna på taxorna under år 2018 och om så 
bedöms komma med nytt förslag för helår 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår nya taxor för hyra av 
idrottshallen i Frida Hansdotter Arena. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse daterad 2018-04-18 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 



 Sammanträdesprotokoll 11(23) 
  

 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  Sammanträdesdatum  
  2018-04-25  
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§ 37  Fördelning av övrigt bidrag och bidrag för arrangemang år 
2018 
Dnr NBGK 2018/0154 

Jäv 
Elizabeth Pettersson (S) meddelar att hon är medlem i Norbergs rid- och travklubb 
samt Norbergs Bergslagens konstförening och kommenterar därför inte deras 
ansökningar. 
Lars Gustavsson (PNF) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. 
 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar övrigt bidrag enligt följande:  
1. HRF Norbergsavdelningen beviljas 1 500 kronor. 
2. Norbergs AIF beviljas 4 000 kronor till fotbollsskola. 
3. Norbergs BTK beviljas 4 000 kronor till omläggning av golv. 
4. PRO Norberg beviljas 1 500 kronor.  
5. Norbergs Scoutkår beviljas 4 500 kronor till Trangiakök. 
6. SPF Seniorerna Engelbrekt beviljas 1 500 kronor. 
7. Norbergs Rid- och Travklubb beviljas 1 500 kronor till Norbergsdagen på 

Dalatravet Romme. 
8. Norbergs Bergslagens Konstförening beviljas 1 500 kronor.  
9. Vävstugans Vänner beviljas 1 500 kronor. 
10. Fagersta Norberg Snöskoter klubb beviljas 3 500 kronor till inköp av 

sexhjuling för arbetet med leder. 
11. Belladonnakören beviljas 3 500 kronor för att bedriva körverksamheten. 
12. Norbergs Cykelklubb beviljas 4 000 kronor till läger för ungdomar. 
13. Karbenning Byalag beviljas 4 000 kronor till att hålla området välskött för 

besökare och bybor. 
14. Norbergs Brottarklubb beviljas 4 500 kronor till hyra av buss, nya dockor 

samt nya trikåer. 
15. Norbergs Orienteringsklubb beviljas 4 000 kronor till skolaktiviteter. 

 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar medel för arrangemang år 
2018 enligt följande: 

1. Hökmora bygdegård beviljas 5 000 kronor för tipspromenad varje söndag 
samt midsommarfirande. 

2. Anrikningsverket beviljas 40 000 kronor för Norbergfestival. 
3. Norbergs Elvisvänner beviljas 25 000 kronor för Elvisdagarna. 
4. Norbergs cykelklubb beviljas 30 000 kronor för EngelbrektsTuren. 
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5. Karbennings Hembygdsförening beviljas 5 000 kronor till vård av 
hembygdens arv och olika arrangemang. 

6. Norbergs Nya Närradio beviljas 0 kronor på grund av nedläggning. Uppstår 
underskott vid nedläggning finns möjlighet att söka bidrag på nytt. 

7. Norbergs hembygdsförening beviljas 20 000 kronor för bland annat 
valborgsmässofirande, barnens dag och midsommarfirande. 

8. Engelbrektsloppet beviljas 22 000 kronor. 
9. Norbergs Filmförening ansökan om 5 000 kronor avslås då de pengarna ingår 

i ”Kulturliv för alla”. 
10. Norbergs Tennisklubb beviljas 10 000 kronor till padeltennis. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutskottet delar årligen ut medel till arrangemang som 
genomförs av föreningar i kommunen, tidigare kallat attraktivitetsmedel. 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar det budgeterade 
föreningsbidrag som inte använts, så kallat övrigt bidrag. 
 

Beslutsunderlag 

 Sammanställning bidragsfördelning år 2018 
 
 

 
 
Kopia till: 
Sökanden, inklusive rekvireringsblankett  
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 38  Redovisning av internkontroll år 2017 
Dnr NBGK 2017/0080 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har tagit del av rapporten och lämnar 
den vidare till kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivs- och besöksnäringschef Daniel Magnusson tillsammans med 
befattningshavare inom NVE rapporterar att de gjort kontroll av 2017 års 
verksamhet enligt gällande internkontrollplan. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-12 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 39 Internkontrollplan år 2018 
Dnr NBGK 2018/0026 
 

Beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att fastställa 

internkontrollplan för år 2018 med dessa ändringar: Föreningsbidragets 
kontrollansvar har sektorchef för DSU samt att rapporteringen sker till 
kommunchef.  

2. Justerad internkontrollplan år 2018 lämnas vidare till KS. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
En internkontrollplan för år 2018 behöver fastställas. Förslag är att 2017 års områden 
och åtgärder kvarstår. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-12 

 Förslag till internkontrollplan år 2018 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 40 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018 
Dnr NBGK 2018/0006 
 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen samt 
godkänner rapporten. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får en redovisning av det ekonomiska 
läget per den 31 mars 2018. 
 

Beslutsunderlag 

 Ekonomisk uppföljning per den 31 mars 2018. 
 

 
 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 41 Rapport från näringslivet 
Dnr NBGK 2017/0473 
 

Beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Till nästa utskott ska information om Centrumföreningen lämnas. 
3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet antar medfinansiering av 

projekt ”Utveckling av nya företag”, Region Västmanland, förutsatt att 
majoriteten av länets kommuner väljer att ingå, kostnad två kronor per 
innevånare per år, finansiering sker inom ram. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Sektorchef Daniel Magnusson informerar om aktuella frågor från det lokala och 
regionala näringslivet. 
 
 

Yrkanden 
Jon Ashbourne (V) föreslår att beslut tas angående Norbergs kommuns 
medfinansiering av projektet ”Utveckling av nya företag”, Region Västmanland. 
 

Beslutsunderlag 

 Muntligt 

 Information från NyföretagarCentrum del av Region Västmanland 
 

 
 
Kopia till: 
Region Västmanland 
Sektorchef 
Akten 
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§ 42 Rapport om idrottshallen 
Dnr NBGK 2017/0295 
 
 

Beslut  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Byggnationen av idrottshallen i Frida Hansdotter Arena går planenligt och förväntas 
bli klar i mitten på maj. Slutbesiktning kommer att ske 17 maj.  
Bron över Norbergsån från Frida Hansdotter Arena till skolan kommer att vara klar 
till skolstart. 
Förslag om konstverk utanför idrottshallen vid Frida Hansdotter Arena har 
inkommit. Ärendet är lyft ur denna paragraf till paragraf 47. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Muntligt 

 

 
 
Kopia till: 
Akten 
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§ 43 Rapport om biblioteket 
 

Beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
Utökade öppettider på biblioteket: 
 Steg 1: Ej semesterstängt, vikarie sätts eventuellt in. 
 Steg 2: Lördagsöppet 
 Steg 3: Biblioteket öppnas tidigare på dagen  
  
Pengar har sökts från ”Ett kulturliv för alla”, Regional bibliotekssamverkan. 
Möjligheten till att låna och lämna tillbaka böcker när biblioteket är obemannat 
kommer att undersökas. 
Barn- och ungdomshörnan kommer att göras om. 
Litteraturinköp kommer att göras. 
 
Politiker är inbjudna till Regional bibliotekssamverkan 2018-05-03 klockan 10.30-
11.30, biblioteket Norberg. 
 
 

Beslutsunderlag 
 Muntligt 

 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 44 Fördelning av lovpengar 
Dnr NBGK 2018/0142 
 

Beslut 
Sektorchef för demokrati-och samhällsutvecklingsutskottet ges i uppdrag att fördela 
medel för lov- och sommarlovsaktiviteter till sökande föreningar enligt gällande 
regler. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling kommer att rekvirera pengar från 
Socialstyrelsen för aktiviteter under sommarlov samt övriga lov och föreslår att viss 
del av pengarna ska vara sökbara för föreningar som vill arrangera aktiviteter. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2018-04-18 

 

 
 
Kopia till: 
Sektorchef 
Akten 
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§ 45 Meddelanden 
  
 Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
- Personalinformation 

Tre nystartsjobb finns inom demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 

- Föreningsträff 
2018-05-03 sker träff angående ekonomisk förening för hallen 
Frida Hansdotter Arena. 

- Svar på remiss om regional kulturplan för Västmanland 2019-2022 
Remissvar är inskickat 

 

Beslutsunderlag 
 Muntligt 

 Svar på remiss om regional kulturplan för Västmanland 2019-2022 
 

 
 
Kopia till: 
- 
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§ 46 Säkrare avlämningsplatser för skolungdomar 
Dnr NBGK 2018/0153 

Beslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta 
följande: 

1. Skolbusstrafik ska styras till Skolgatans avlämningsplats. 
2. Lokalgatan vid Frida Hansdotter Arena byggs så att 

vårdnadshavare har möjlighet att lämna sina barn intill den nya 
gångvägen till skolan över Norbergsån. 

3. Norra Kyrkogatan blir enkelriktad och Ågatans norra del bara 
är tillåten för boende och skoltransporter. 

4. Besluten sker under förutsättning att 
Kollektivtrafikmyndigheten lägger linjetrafik över Skolgatan. 

Sammanfattning av ärendet 

För säkrare avlämningsplatser samt en säkrare skolväg för skolungdom föreslås att 
skolskjutsarna går direkt till avlämningsplats på Skolgatan ovanför Centralskolan. 
Bilister som idag lämnar barn vid platsen ska hänvisas till Frida Hansdotter Arena för 
lämning och hämtning. Ny gång- och cykelväg samt bro förbinder avlämningsplats 
och närhet till skola. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 2018-04-24 
 

 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 Sammanträdesprotokoll 22(23) 
  

 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  Sammanträdesdatum  
  2018-04-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 47 Förslag om konstverk utanför idrottshallen vid Frida 
Hansdotter Arena 

 Dnr NBGK 2017/0295 
 

 Beslut 
 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet är positiva till idén och vill ha förslag 

via en formell kanal. 

 
 Sammanfattning av ärendet 

Det har inkommit e-post från Tobbe Malm om förslag till ett konstverk utanför 
idrottshallen vid Frida Hansdotter Arena. 

 
 Beslutsunderlag 

 Förslag om konstverk vid Frida Hansdotter Arena 

 Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst antagen 
2012-10-22 

  

 
 
Kopia till: 
Tobbe Malm 
Akten 
  



 Sammanträdesprotokoll 23(23) 
  

 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  Sammanträdesdatum  
  2018-04-25  

 
 

Justerare   Utdragsbestyrkande 
    
    

 

§ 48 Bemanning av Gruvmuseet 
 Dnr NBGK 2018/ 
 

Beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Sektorchef ges i uppdrag att undersöka om det är möjligt att anställa 

feriearbetare till bemanning av Gruvmuseet. 

 
 
 Sammanfattning av ärendet 

Medarbetare har uttryckt oro angående Gruvmuseet som är obemannat under 
öppettider. 

 
 Beslutsunderlag 

 Skrivelse inkommen till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 2018-
04-25 

 

 
 
Kopia till: 
Kerstin Mood 
Lars-Erik Lärnemark 
Sektorchef 
Akten 
 


