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§ 65    
 

Val av justerare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Elizabeth Pettersson (S) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 66    
 

Godkännande av dagordning 

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

Sammanfattning  

 Ekonomisk uppföljning flyttas upp till § 67 

 Två extra ärenden, restaurering och utrustning av byggnaden Gustavs hus 
på Mimerlavsområdet samt yttrande för stöd i ansökan om externa medel 
för Gustavs hus, läggs under § 76 och § 77. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 67   Dnr: NBGK 2018/0006 
 

Ekonomisk uppföljning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner rapporten. 

 

Sammanfattning 
Helårsprognosen för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet förväntas hamna 
enligt budget för 2018. Riktvärdet per sista augusti är 66,67 procent. Det lägre 
förbrukade värdet per sista augusti beror delvis på att alla bidrag till föreningar inte 
är utbetalda ännu. De höga intäkterna beror bland annat på att det betalats ut ett 
statsbidrag från Statens kulturråd till biblioteket som vi inte budgeterat för. 
 
Therese Elofsson, controller, redogör för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottets helårsprognos. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 10 september 2018 
 ____________________ 

 
Kopia till: 
Akten 
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§ 68   Dnr: NBGK 2018/0006 
 

Verksamhetsberättelse för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Verksamhetsberättelse för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänns 
efter redaktionella ändringar.  

Sammanfattning 
Sektor demokrati och samhällsutveckling har upprättat ett förslag till 
verksamhetsberättelse för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. 
 
Delårsrapporten innehåller en sammanfattning av utskottets verksamhet under 
perioden. Förutom beskrivning av årets första åtta månader ska redovisningen även 
innehålla en prognos för hela året. 
 
Therese Elofsson, controller, redogör för budgetläget.  

Daniel Magnusson, sektorchef, redogör för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottets åtagande och dess trendindikator. 

 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår följande redaktionella ändringar: 
Norbergsbladet ska läggas till som informationskanal. 
Under ”Händelser av väsentlig betydelse” ska sommaröppet på biblioteket och 
kultur- och fritidsstipendiet läggas till. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad den 6 september 2018 

 Verksamhetsberättelse, demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
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§ 69   Dnr: NBGK 2018/0154 
 

Ansökan om arrangemangsmedel - Klassjoggen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bifaller ansökan angående kommunalt 
evenemangsbidrag för Klassjoggen, 15 000 kronor. 

Sammanfattning 
Engelbrektsloppet har lämnat in en ansökan om kommunalt evenemangsbidrag för 
Klassjoggen år 2018. 
 
Klassjoggen arrangerades på torget i Norberg den 24 augusti 2018. Samtliga elever i 
förskola till årskurs 9 deltog. Evenemanget syftar till att inspirera och uppmuntra 
barn och ungdomar till en aktiv och hälsosam livsstil samt att ge dem en positiv 
start på skolåret. Därtill får Norbergs föreningsliv tillfälle till att visa upp sig på 
torget och närma sig alla skolungdomar i Norberg. 
 
Till evenemanget har föreningen köpt in t-shirts till alla deltagare, lärare och 
funktionärer. Vidare har föreningen utgifter för vattenflaskor, innehåll i en goodie 
bag som delades ut efter målgång, speaker samt diverse mindre kostnader. Total 
kostnad uppgår till 60 000 kronor. Lokala företag har sponsrat men det fattas cirka 
15 000 kronor för att täcka alla kostnader. Föreningen ansöker därför om ett 
evenemangsbidrag på 15 000 kronor. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet är mycket nöjda med arrangemanget. 
Önskan från utskottet är att evenemanget återkommer årligen. 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan om kommunalt evenemangsbidrag för klassjoggen i Norberg, 
inkom 21 augusti 2018. 

____________________ 

 
Kopia till: 
Engelbrektsloppet, inklusive rekvireringsblankett 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 70   Dnr: NBGK 2018/0290 
 

Information om stånggången, Polhemshjulet 

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

2. Återrapport ska ske när arbetet är slutfört. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fick den 30 maj 2018, paragraf 54, 
information om stånggången vid Polhemshjulet. Snön hade haft stor åverkan på 
stånggången, som var i dåligt skick och behövde bytas ut. Länsstyrelsen var 
kontaktad och sektorn skulle se över eventuella medel att söka. 

Utskottet beslutade att uppdra åt sektorchefen att se över kostnader för 
papperskorgar respektive hundlatriner inklusive drift av dessa. 

Sektorchef Daniel Magnusson informerar om restaureringen av stånggången vid 
Polhemshjulet. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
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§ 71   Dnr: NBGK 2018/0188 
 

Svar på skrivelsen Gör Norberg till en framtidsinriktad 
kulturkommun! 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ger sektorn i uppdrag att utreda vad 
som krävs av Norbergs kommun, såväl ekonomiskt som i övriga insatser, för att 
kunna fatta beslut i frågan. Återrapport sker på utskottet den 7 november 2018. 

Sammanfattning 
Bergslagens folkhögskola har inkommit med en skrivelse om att göra Norberg till 
en framtidsinriktad kulturkommun. Skrivelsen bygger på ett samarbete mellan 
Bergslagens folkhögskola, Norbergs kommun, föreningar och ideella krafter. 
Utgångspunkten i skrivelsen är att Tingshuset skulle kunna fungera som kulturhus. 
Vidare menar folkhögskolan att de är villiga att satsa medel om cirka 1,2 miljoner 
kronor. Vad kommunens insats bör vara framgår ej och bör därför utredas innan 
beslut kan fattas. 

Beslutsunderlag 

 Skrivelse, inkom 21 maj 2018 

 Tjänsteskrivelse, daterad 6 september 2018 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
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§ 72   Dnr: NBGK 2018/0297 
 

Information om projektet Framtidens Företagare 

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

Sammanfattning 
Sedan flera år tillbaka har Framtidens företagare genomförts i Norberg. Tidigare 
också ett liknande projekt under namnet Sommarlovsentreprenörerna. 2017 deltog 
Norberg tillsammans med Fagersta och Sala. Inför 2018 beslutades om ett 
länsprojekt där kommunerna gemensamt stod för en del av insatsen ekonomiskt, 
och regionen för en del. Norbergs kommun fattade beslut om att gå in med pengar 
för 2018. På grund av att förarbetet med länsprojektet tog för lång tid så beslutades 
från projektgruppen att skjuta det hela ett år framåt. Under oktober månad drar 
förarbetet för Framtidens företagare igång. Kommunen behöver dock inte skjuta till 
pengar då Västmanlands Kommuner, VK (tidigare Västmanlands Kommuner och 
Landsting, VKL) beslutat att skjuta till kommundelen. 
 
Framtidens Företagare är ett projekt som innebär att ungdomar mellan 14-17 år får 
testa driva ett hobbyföretag under sommarlovet.   

Kommunen kommer endast stå för försäkring (cirka 3000 kronor) samt stöttning 
till projektledarna med lokala frågor som lokal, mentorer och så vidare. 

 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 6 september 2018 
____________________ 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom 
Akten 
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§ 73   Dnr: NBGK 2018/0177 
 

Gemensam nyföretagarrådgivning i Västmanlands län 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bifaller förslaget. 
 

Sammanfattning 
Nyföretagarcentrum har tidigare varit placerat i Västerås och främst företag från 
Västerås har kunnat nyttja tjänsten. Under 2019 vill man ge hela länet möjlighet att 
nyttja detta. 
 
Länets kommuner har ställt sig positiva till en utökad version av 
Nyföretagarcentrum, vars utveckling leder till att nyföretagare i hela länet kan få 
rådgivning på hemma plan. Projektet bekostas av flera aktörer, regionen, regionens 
näringsliv, det lokala näringslivet och kommunerna. Kommunens insats baseras på 
kommunens storlek. För Norbergs del handlar insatsen om 12000 kronor per år. 
Nyföretagarcentrum är den instans som tar in de övriga pengarna, bland annat i 
kontakt med det lokala näringslivet. Tjänstens huvudsakliga syfte är att ge 
rådgivning till företagare som funderar på att starta nytt. Men det förekommer även 
rådgivning för mer etablerade företagare och rådgivare kan också användas för 
föreläsningar eller andra event. Företagaren bokar själv in ett möte med rådgivare i 
en kalender som bland annat finns på kommunens hemsida och sedan sker träffen i 
ett konferensrum i Norbergs kommunhus. 
 
Varje kommun väljer själva när det vill gå igång med projektet. Sektorn är positiv till 
projektet och föreslår att det finansieras inom ram med start den 1 januari 2019. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 6 september 2018 

____________________ 

Kopia till: 
Region Västmanland 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 12 (21)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   Dnr: NBGK 2018/0072 
 

Yttrande över motion angående evenemangsbuss 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen om evenemangsbuss avslås. 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Sektorn får i uppdrag att se över parkeringssituationen och logistiken vid 
arrangemang. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström föreslår i en motion att kommunen på prov ska införa en 
evenemangsbuss för invånarna att nyttja i samband med större evenemang i 
kommunen. 
 

Yrkande 
Lars Gustavsson (PNF) föreslår att sektorn får i uppdrag att se över 
parkeringssituationen och logistiken vid arrangemang. 
 

Beslutsunderlag 

 Motion angående evenemangsbuss, inkom 27 februari 2018 

 Remiss av motion om evenemangsbuss, KS § 88, 21 maj 2018 

 Yttrande över motion angående evenemangsbuss, daterad 6 september 2018 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
 

 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 13 (21)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75   Dnr: NBGK 2018/0046 
 

Yttrande över medborgarförslag gällande buss till Norbergs 
föreningar med flera 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås med motivering av nedan angivna utmaningar. 

Sammanfattning 
Norbergs brottarklubb har kommit in med ett medborgarförslag om att kommunen 
borde införskaffa en buss för föreningar att låna när det reser på tävlingar eller 
andra evenemang utanför kommunen.  
 
Sektorn ser ett antal utmaningar i förslaget: 
a) Föreningarna kommer att vara intresserade av att låna bussen samtidigt. Hur gör 
vi det rättvist?  

b) Administration av utlåning av buss. Bussen behöver oftast användas på helg då 
kommunen har minimalt med personal i tjänst. Om bussen lånas ut innan helgen 
och lämnas tillbaka efter så kan den endast användas av en förening.  

c) Försäkringar, då kommunen äger bussen, men den körs av andra. 

d) Eventuell konkurrens mot det privata näringslivet. 
 

Beslutsunderlag 

 Medborgarförslag, inkom 24 januari 2018 

 Remiss av medborgarförslag, KS § 82, 21 maj 2018 

 Yttrande över medborgarförslag, daterad 6 september 2018 
____________________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 76   Dnr: NBGK 2018/0039 
 

Restaurering och utrustning av byggnaden Gustavs hus på 
Mimerlavsområdet  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Sektorchef Daniel Magnusson ges i uppdrag att: 

1. påbörja en projektering för att restaurera byggnaden Gustavs hus och 
utrusta den med servicefunktioner för Mimerlavsområdet, i enlighet med 
Framtidsplanen för området. 

2. göra en finansieringsplan för projektet där minst 50 procent av kostnaden 
täcks av externa medel enligt tidigare av kommunfullmäktige fattade beslut. 

Sammanfattning 
Under 2018 har det gjorts en projektering av en utvändig restaurering av byggnaden 
Gustavs hus på Mimerlavsområdet. 
 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 12 september 2018 
____________________ 
 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund, för kännedom 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom 
Akten 
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§ 77   Dnr: NBGK 2018/0039 
 

Yttrande för stöd i ansökan om externa medel för Gustavs hus 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet lämnar följande yttrande till sektorn 
som stöd för ansökningar om externa medel från Länsstyrelsen och Boverket: 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ser det som ytterst angeläget att 
utvecklingsarbetet kring Mimerlavsområdet fortsätter i enlighet den vision, de mål 
och den avsiktsförklaring som beslutats av kommunfullmäktige 2013-03-04 paragraf 
5. Utskottet ställer sig därför oreserverat bakom planerna på att skapa efterfrågade 
servicefunktioner på området genom att restaurera och utrusta byggnaden Gustavs 
hus.  

Sammanfattning 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling vill från Boverket och Länsstyrelsen 
söka externa medel för restaurering och utrustning till Gustavs hus på 
Mimerlavsområdet. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse, daterad 12 september 2018 
____________________ 
 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
 

   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 16 (21)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78    
 

Rapport från besöksnäringen 

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

Sammanfattning 
Daniel Magnusson, sektorchef rapporterar från besöksnäringen 
____________________ 
 
Kopia till: 
- 
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§ 79    
 

Rapport från näringslivet 

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

Sammanfattning 
Daniel Magnusson, sektorchef rapporterar från näringslivet. 

 En näringslivsanalys har tagits fram för Norbergs kommun.  

 Inbjudan till en gemensam information angående näringslivsanalysen 
kommer att skickas ut till samtliga politiker. 

____________________ 
 
Kopia till: 
- 
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§ 80    
 

Rapport om idrottshallen 

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

Sammanfattning 
Daniel Magnusson, sektorchef rapporterar om idrottshallen. 

 Rapport från invigningen av invigningen av Frida Hansdotter Arena. 

 Har även används till föreläsning/event 

 Flertalet innebandymatcher 

 Förstörelse på baksidan 

____________________ 
 
Kopia till: 
- 
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§ 81    
 

Rapport om biblioteket 

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

Sammanfattning 
Daniel Magnusson, sektorchef rapporterar om biblioteket. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
 

 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 20 (21)  

Sammanträdesdatum  

2018-09-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   
 

Personal 

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

Sammanfattning 
Daniel Magnusson, sektorchef rapporterar om personalfrågor. 

 Korttidssjukfrånvaro, det vill säga att en medarbetare har varit sjuk minst tre 
gånger under ett års tid följs upp. 

 Dag Celsing har anställning till och med 30 september. Rekrytering ska 
påbörjas. 
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§ 83    
 

Meddelanden 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner meddelandena. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 

 Samsyn Västmanland 

 Kulturkalaset den 6 oktober 2018 
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