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Förvaringsplats för protokoll 

  
Kommunhuset, Norberg 

 

 
 

 
  

Plats och tid: 

 

Sessionssalen, den 7 november 2018, kl. 18:00-21:15 

Beslutande: Elizabeth Pettersson (S) 
Henry Lehto (V) 
Torbjörn Norgren (PNF) 
Niklas Johansson (S), tjänstgörande ersättare 
Per-Arne Andersson (M), tjänstgörande ersättare under § 86 samt § 108 

Övriga 
deltagare: 

Daniel Magnusson, demokrati- och samhällsutvecklingschef 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 
Tomas Aronsson, skolchef Bergslagens folkhögskola § 86 

Plats och tid 
för justering: 

Kommunhuset den 12 november 2018 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Christina Wallin 

 
Paragraf 

 
84 - 117 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Elizabeth Pettersson 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Henry Lehto §§ 84 - 85 samt §§ 87 - 117 
 
__________________________________________________________ 
Torbjörn Norgren § 86 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

 
Val av justerare § 84 
  
Godkännande av dagordning § 85 
  
Förtydligande på skrivelse "Gör Norberg till en framtidsinriktad 
kulturkommun" 

§ 86 

  
Information om Mimerlavsutredningen 2.0 - återrapport, plan samt 
kostnad 

§ 87 

  
Restaurering och upprustning av byggnaden Gustavs hus på 
Mimerlavsområdet 

§ 88 

  
Information om stånggången, Polhemshjulet § 89 
  
Rutin för uppföljning för föreningsbidrag § 90 
  
Ansökan om registrering av förening - Centrumföreningen § 91 
  
Ansökan om startbidrag - Centrumföreningen § 92 
  
Karbennings intresseförening - bidrag § 93 
  
Genomförande av regional transportinfrastrukturplan § 94 
  
Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland § 95 
  
Medborgarförslag - skate- och kickboardpark § 96 
  
Samarbetsavtal med Engelbrektsloppet § 97 
  
Skidstadion Klackberg - nedgrävning av elkabel till belysning § 98 
  
Revidering av funktionshinderspolitisk plan § 99 
  
Val av kontaktperson för fiskevårdsområden i Norbergs kommun § 100 
  
Val av arbetsgrupp som beslutar om stipendiat § 101 
  
Val av ledamot och ersättare till Rådet för Äldre och 
Funktionshindrade (RÄF) 

§ 102 

  
Val av Mimerlavsgruppen § 103 
  
Val av arbetsgrupp som beslutar om övriga bidrag enligt 
bidragsregler 

§ 104 

  
Val av kontaktperson till Flikens vägsamfällighet § 105 
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Val av Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen § 106 
  
Val av ordinarie ledamot samt ersättare i Brottsförebyggande rådet 
(BRÅ) 

§ 107 

  
Ansökan om arrangemangsbidrag - Norbergs Brottarklubb § 108 
  
Sammanträdesplan för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
år 2019 

§ 109 

  
Utbetalning av bidrag till studieförbund år 2018 § 110 
  
Ekonomisk rapport § 111 
  
Rapport från besöksnäringen § 112 
  
Rapport från näringslivet § 113 
  
Rapport om idrottshallen § 114 
  
Rapport om biblioteket § 115 
  
Rapport om aktuella personalfrågor § 116 
  
Meddelanden till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet  § 117 
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§ 84    
 

Val av justerare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Henry Lehto (V) att tillsammans 
med ordförande justera dagens protokoll. 
Torbjörn Norgren (PNF) utses till justerare under § 86 då Henry Lehto (V) anmält 
jäv. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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2018-11-07  
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§ 85    
 

Godkännande av dagordning 

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

Sammanfattning  

 Valärende som tillkommit läggs under § 107 

 Extra ärendet, Utbetalning av bidrag till studieförbund år 2018, läggs under 
§ 110 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 86   Dnr: NBGK 2018/0188 

Förtydligande på skrivelse "Gör Norberg till en framtidsinriktad 
kulturkommun"  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar Tomas Aronsson, 

skolchef Bergslagens folkhögskola, för informationen. 
 

2. En arbetsgrupp utses för att genomföra en förstudie under cirka 3 månader 
till bildandet av  
- ett kulturhus i Norberg  
- ger förslag på långsiktiga lösningar för samverkan kring kultur  
- arbetsgruppen ska ta fram underlag med analys, verksamhetsplan, budget, 
förutsättningar för en ekonomisk förening och eventuell andra styrande 
dokument. 
 

3. Sektorchef får i uppdrag att utse personer som ska ingå i arbetsgruppen 
varav Per-Arne Andersson (M) är en person i gruppen. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har gett sektorchef Daniel Magnusson 
i uppdrag att utreda mer kring den skrivelse Gör Norberg till en framtidsinriktad 
kulturkommun som inkommit. Med anledning av detta har sektorchef haft möte med 
ABF och Bergslagens folkhögskola som ligger bakom skrivelsen för att mer konkret 
få fram vad som behöver göras och vilken roll kommunen förväntas ha i det 
eventuell framtida samarbetet. 
 
Tomas Aronsson, skolchef på Bergslagens folkhögskola, bjuds in till utskottets 
sammanträde för att förtydliga eventuella frågetecken. Folkhögskolan och ABF har 
också inkommit med en kompletterande skrivelse för att förtydliga eventuella 
frågetecken från den tidigare. Den kompletterande skrivelsen lyfter bland annat att 
man vill att en grupp ska tillsättas för att vidare jobba fram ett förslag till ekonomisk 
förening och en budget. 

 

Jäv 

Henry Lehto (V) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
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§ 86, fortsättning 

 
Yrkande 
Per-Arne Andersson (M) föreslår sig själv som person att ingå i arbetsgruppen. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Tomas Aronsson, Bergslagens folkhögskola 
Per-Arne Andersson 
Akten 
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§ 87   Dnr: NBGK 2017/0473 

Information om Mimerlavsutredningen 2.0 - återrapport, plan 
samt kostnad  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen och inväntar 
kostnadsförslag innan eventuella beslut fattas. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har gett Dag Celsing i uppdrag att ta 
fram ett åtgärds- och kostnadsförslag för eltillförsel och VA på Mimeralvsområdet. 
 

Dag Celsing har tillsammans med intressenter och fackmän diskuterat lösningar för 
strömtillförsel. Föreningen Anrikningsverket/Norbergfestival har gjort en 
genomgång av Mimerområdets elsystem, dess uppbyggnad, brister och 
underhållsbehov. Idag finns tre fasta abonnemang (25 A + 25 A + 16 A) och för 
festivalen ett tillfälligt (63 A), som skapar onödigt komplicerad lösning som även 
försvårar för andra verksamheter på området. Den föreslagna lösningen, framtagen i 
konsultation med Hallgrens el- och maskinservice AB, är att ersätta de befintliga 
abonnemangen med ett enda 160 A abonnemang, där man betalar för förbrukad 
ström snarare än att ha hög grund-servis på flera abonnemang, i sig en besparande 
åtgärd. Med nya el-centraler och åtgärder blir anläggningen väsentligen lättare att 
använda för alla brukare av området. Det innebär också att flera elsäkerhetsproblem 
åtgärdas. Med detta kommer kommunen som fastighetsägare att uppfylla sitt ansvar 
att dels hålla anläggningen elsäker och dels hålla anläggningen anpassad till olika 
verksamheter. 
 
Anrikningverket/Norberg festival är angelägna om arbeta tillsammans med 
kommunen för att detta arbete ska bli ändamålsenligt för verksamheter på området. 
 
Kostnadsförslag är begärt men ännu inte presenterat. 
 
Gällande VA-anslutning och möjligheter till toaletter så har man under arbets gång 
hittat en lösning som innefattar Gustavs hus varpå den delen av rapporten 
avhandlas i tjänsteutlåtande om ”Restaurering av byggnaden Gustavs hus på 
Mimerlavsområdet” Diarienr NBGK 2018/0039 
____________________ 

 
Kopia till: 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 88   Dnr: NBGK 2018/0039 

Restaurering och upprustning av byggnaden Gustavs hus på 
Mimerlavsområdet  

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

Sammanfattning 
Leif Berggren har, med stöd av länsstyrelsen, projekterat renovering av Gustavs hus 
och redovisat sitt arbete i en detaljerad rapport. Rapporten är underlag för två 
parallella byggnadsprojekt: 
 
1. Renovering av byggnaden. 
Finansieras av Länsstyrelsen och av Norbergs kommun genom fonderade medel. 
Arbetet kan eventuellt delas upp på två entreprenader. Offerter tas in under 
november och december. Därefter lämnas ansökan in till Länsstyrelsen. 
 
2. Ombyggnad för inrymmande av toaletter, duschar, kök m.m. 
Ett förslag har ritats av Liljewalls arkitekter i Stockholm (utan kostnad; 
medfinansiering värd åtminstone 20 tkr). 
Ansökan om bidrag lämnades in till Boverket den 30 september. Besked väntas i 
februari. I projektet ingår anslutning till kommunens avloppsnät.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Akten 
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§ 89   Dnr: NBGK 2018/0290 

Information om stånggången, Polhemshjulet  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ger sektorn i uppdrag att rapportera 
när arbetet är färdigt.  

Sammanfattning 
Arbetet med att renovera stånggången har dragit ut på tiden är ännu inte slutfört. 
Där av kan slutrapport inte redovisas vid utskottet 7/11 2018 som tidigare 
planerats. 
 
Länsstyrelsen har beviljat bidraget om 100 tkr för utbyte av rötskadade stolpar. Tre 
stolpar byttes under sommaren. Bidraget räcker till åtminstone ytterligare fyra 
stolpar. Detta arbete skall utföras under hösten och kommer att återtas under 
november månad. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
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§ 90   Dnr: NBGK 2017/0215 

Rutin för uppföljning för föreningsbidrag  

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

2. Demokrati- och samhällsutvecklingssektorn får i uppdrag att verkställa 
rutinen. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun delar årligen ut bidrag till föreningar och andra sökanden. Det 
finns möjlighet att söka medel för exempelvis drift och arrangemang, vidare kan också 
övrigt bidrag sökas. Gällande drift så styrks ansökan genom att den sökande kan 
styrka de belopps som söks genom exempelvis fakturor. Gällande de två senare 
behövs en kontroll efter att pengarna beviljats så att pengarna har använts till det 
sökta ändamålet. 
 
Sektorn har nu tagit fram en rutin där samtliga sökanden efter avslutat arrangemang 
eller senast under januari året efter ombeds fylla i blankett och intyga att pengarna 
gått till rätt ändamål och om möjligt styrka detta med exempelvis kvitton, bilder 
eller annat. Om den sökande inte kan påvisa att pengarna använts till rätt syfte är 
den sökande inte längre berättigad till att söka och beviljas bidrag från Demokrati- 
och samhällsutskottet framledes. De sökande informeras om rutinen inför 
kommande sökperiod och införs skarpt 2019. Redan 2018 skickas 
redovisningsblanketter ut för de bidrag som sökts under året. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Carina Sörhammar, verksamhetschef 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 12 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91   Dnr: NBGK 2018/0243 

Ansökan om registrering av förening - Centrumföreningen  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beviljar ansökan om registrering av 
förening. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har mottagit ansökan om registrering av förening från 
Centrumföreningen i Norberg. Följande kriterier efterfrågas i samband med 
ansökan: 

 Protokoll från medlemsmöte som visar att beslut fattats om bildande av 
förening och antagande av stadgar. 

 Ett exemplar av gällande stadgar, av vilka det ska framgå föreningens 
huvudsakliga verksamhet. 

 Kopia på ansökan till riksorganisation (om sådan finns). 

 Medlemsförteckning. 
 

Norbergs Centrumförening har i sin ansökan skickat in samtliga av punkterna ovan. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Mirjam Ekebom, Centrumföreningen - För ett aktivt Norberg 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom 
Akten 
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§ 92   Dnr: NBGK 2018/0243 

Ansökan om startbidrag - Centrumföreningen  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beviljar ansökan om startbidrag 2000 
kronor. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har mottagit ansökan från Centrumföreningen i Norberg 
gällande startbidrag 2000 kronor. Föreningen uppfyller det kriterier som finns för 
att tilldelas bidraget. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Mirjam Ekebom, Centrumföreningen - För ett aktivt Norberg 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 93   Dnr: NBGK 2018/0359 

Karbennings intresseförening - bidrag 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beviljar utbetalningen av 

bidrag för skötsel, spårpreparering och underhåll summa 11 000 kronor till 
Karbennings Gymnastik- och idrottsförening. 

2. Demokrati- och samhällsutvecklingssektorn får i uppdrag att teckna det nya 
avtalet för perioden 2019-2021. 

Sammanfattning 
Karbennings Gymnastik- och idrottsförening har ett avtal med Norbergs kommun 
gällande spårpreparering och skötsel samt underhåll av elljusspåret i Karbenning. 
För att föreningen ska kunna rekvirera pengar behövs ett beslut från Demokrati- 
och samhällsutvecklingsutskottet om att pengarna ska betalas ut som bidrag. 
Pengarna finns idag i budget. 
 
Gällande avtal är skrivet 2016 och har automatisk förlängts för 2017 och 2018 då 
ingen av parterna sagt upp avtalet. Avtalet behöver därför revideras och signas på 
nytt, vilket sektorn gjort nytt förslag till.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Karbennings Gymnastik- och idrottsförening 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 

 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 15 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 94   Dnr: NBGK 2017/0066 

Genomförande av regional transportinfrastrukturplan 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner Genomförandeplan för 
regional transportinfrastrukturplan för Västmanlands län 2018-2019 med utblick till 
2024. 

Sammanfattning 
Strategisk regional beredning har tagit fram ett förslag på genomförande av regional 
transportinfrastrukturplan bland annat innehållande fördelning av medel på projekt 
och kommande år samt åtgärder för åren 2018-2019. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Strategisk regional beredning, Region Västmanland 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Akten 
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§ 95   Dnr: NBGK 2018/0315 

Överenskommelse om webbportalen Kulturarv Västmanland  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt beredningens 
rekommendationer.  

Sammanfattning 
Vid sammanträdet 2018-06-08 återremitterades ärendet om en överenskommelse 
om webbportalen Kulturarv Västmanland med bland annat en utvärdering av 
portalen. 
 
Nuvarande överenskommelse kring webbportalen www.kulturarvvastmanland.se 
löper ut 2018-12-31. Samverkansgruppen Kultur och idrott har ställt sig positiv till 
en fortsättning. Nuvarande finansieringsnyckel föreslås fortsatt gälla: Kommunerna 
finansierar med en krona per kommuninvånare och år, och Region Västmanland 
finansierar med en krona per länsinvånare och år. 
 
Beredningens beslut 
1. Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna en 
förlängning under perioden 2019-01-01 – 2022-12-31 av överenskommelse kring 
webbportalen www.kulturarvvastmanland.se 
 
2. Beredningen rekommenderar regionen och respektive kommun att godkänna att 
nuvarande finansieringsnyckel fortsätter gälla: Länets kommuner finansierar med en 
krona per kommuninvånare och år, och Region Västmanland med en krona per 
länsinvånare och år. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kulturarv Västmanland, Region Västmanland 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Kommunstyrelsen, för kännedom 
Akten 

 
  

http://www.kulturarvvastmanland.se/
http://www.kulturarvvastmanland.se/
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§ 96   Dnr: 2015.0363.914 

Medborgarförslag - skate- och kickboardpark  

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

Sammanfattning 
Kultur- idrott- och fritidsutskottet har 2016 presenterat en kostnad på 3 miljoner 
kronor för en kick- och skateboardpark utifrån ett medborgarförslag om sådan. 
Förslaget en återremitterades då det i förslaget ska framgå storlek och hur 
kostnaderna beräknats. I övergången mellan Kultur- idrott- och fritidsutskottet och 
bildandet av Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har ärendet fallit bort 
och arbetet med att ta fram och presentera underlag har inte genomförts. 
 
Sektorn för Demokrati- och samhällsutveckling har nu dragit igång arbetet där 
Niklas Persson, som tidigare drivit projektet Skate och demokrati, fått i uppdrag att ta 
fram de efterfrågade uppgifterna samt inkomma med förslag om placering och 
eventuella externa finansieringsmöjligheter. Återrapport under våren 2019.   

____________________ 

 
Kopia till: 
Niklas Persson, fritidsledare 
Akten 
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§ 97   Dnr: NBGK 2018/0362 

Samarbetsavtal med Engelbrektsloppet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingssektorn får i uppdrag att upprätta ett avtal som 
reglerar kostnader och åtaganden i samarbetet mellan Norbergs kommun och 
föreningen Engelbrektsloppet. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun och föreningen Engelbrektsloppet har genom åren haft ett 
samarbete kring föreningens årliga arrangemang Engelbrektsloppet. I samband med 
loppet är Norbergs kommun stått för kostnader av bortforsling av snö, utskick samt 
drivmedel till skoter i samband med spårdragning. Norbergs kommun har å sin sida 
i gengäld fått möjligheter till marknadsföring i anknytning till loppet utan kostnad. 
Exempelvis med banderoller i målområde, visning av film på storbilds-tv, reklam i 
utskick, rättigheter till att visa loppet i egna kanaler samt monterplats i 
evenemangställt för att bedriva turistinformation under evenemangshelgen. 
 
För att få bättre överblick på samarbetet framåt föreslås ett samarbetsavtal mellan 
Norbergs kommun och föreningen Engelbrektsloppet som reglerar kostnader och 
åtaganden.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Engelbrektsloppet 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 19 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98   Dnr: NBGK 2018/0360 

Skidstadion Klackberg - nedgrävning av elkabel till belysning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingssektorn får i uppdrag att beställa arbetet 

med nedgrävning av kabel samt se till att det blir utfört. 
 

2. Finansiering ska ske inom ram. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har ansvaret för skidanläggningen i Klackberg där Norbergs 
Skidklubb bedriver sin föreningsverksamhet. Ett projekt har tidigare genomförts för 
att genomlysa hela Klackbergsområdet och utvecklingsåtgärder som kan 
genomföras där. Projektet avstannade dock då medel för att genomföra 
utvecklingen saknades. 2017 beslutade dock Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet om att byta belysning på elljusspåret till mer 
energieffektiva LED-lampor. Nu finns möjlighet att utföra nästa steg i utvecklandet 
av området. Idag är kablarna till belysningen luftburna och det orsakar ofta 
problem, såväl vid snösprutning som att det varje år faller träd på kabeln med 
kabelbrott och renovering till följd. Sektorn för demokrati och samhällsutveckling i 
samråd med Norbergs Skidklubb tycker därför att det vore lämpligt att gräva ned 
dessa kablar på de mest utsatta ställena.  
 
Kostnad för arbete och material beräknas till mellan 60tkr och 70tkr, pengar som 
sektorn bedömer finns i budget. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) yrkar på att finansiering ska ske inom ram. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Norbergs Skidklubb 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 20 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99   Dnr: NBGK 2018/0361 

Revidering av funktionshinderspolitisk plan  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner revideringen av 

funktionshinderspolitiska planen. 
 

2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår att Rådet för Äldre 
och Funktionsnedsatta, RÄF, ska vara remissinstans för Norbergs 
kommuns funktionshinderspolitiska plan. 

Sammanfattning 
Vart tredje år ska Norbergs kommuns funktionshinderspolitiska plan revideras. 
Norbergs kommuns övergripande mål är samma som de nationella:  
 
Målet för funktionshinderspolitiken är att, med FN:s konvention  
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhället för personer med 
funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ansvarar för att i den reviderade 
planen sätta mål inom de olika områdena, målen sätts på en miniminivå för 
organisationen i dess helhet. Utskottets ansvar syftar till att uppnå dessa mål. 

 
Yrkande 
Henry Lehto (V) yrkar på att RÄF ska vara remissinstans för Norbergs kommuns 
funktionshinderspolitiska plan. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Sonja Eriksson, HR-chef 
Rådet för Äldre och Funktionsnedsatta, RÄF, för kännedom 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 21 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100   Dnr: NBGK 2018/0313 

Val av kontaktperson för fiskevårdsområden i Norbergs 
kommun 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser sektorchef för demokrati- och 
samhällsutveckling till kontaktperson för fiskevårdsområden i Norbergs kommun. 
Uppdraget gäller tills det att sammanträdet då nytt val görs. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av kontaktperson för fiskevårdsområden i 
Norbergs kommun behöver göras. 

 
Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår sektorchef för demokrati- och samhällsutveckling 
till kontaktperson för fiskevårdsområden i Norbergs kommun 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Ingolsbenning-Storsjö fiskevårdsförening 
Karbennings fiskevårdsområde 
Norbergs norra fiskevårdsområde 
Snyten-Hällingens fiskeområdesförening 
Spännarhyttan-Nyhyttan fiskevårdsförening 
Löneförvaltningen 
Valpärmen 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 22 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101   Dnr: NBGK 2018/0313 

Val av arbetsgrupp som beslutar stipendiat 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser samtliga ordinarie ledamöter och 
ersättare i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet till arbetsgrupp som beslutar 
om stipendiat. Uppdraget gäller tills det sammanträde då nytt val görs. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av arbetsgrupp som beslutar om stipendiat 
behöver göras. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår samtliga ordinarie ledamöter och ersättare i 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet till arbetsgrupp som beslutar 
stipendiat. 
____________________ 

 

Kopia till: 
Ordinarie ledamöter och ersättare i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
Valpärmen 
Akten 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 23 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 102   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val av ledamot och ersättare till Rådet för Äldre och 
Funktionshindrade (RÄF) 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Henry Lehto (V) till ordinarie 
ledamot och Marianne Ångström (S) till ersättare i Rådet för Äldre och 
Funktionshindrade (RÄF).  
Uppdraget gäller tills det sammanträdet då nytt val görs. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av ledamot och ersättare till Rådet för 
Äldre och Funktionshindrade (RÄF) behöver göras. 
 

Yrkande 
Henry Lehto (V) föreslår sig själv som ledamot samt Elizabeth Pettersson (S) 
föreslår Marianne Ångström (S) som ersättare till Rådet för Äldre och 
Funktionshindrade.  
____________________ 

 

Kopia till: 
Henry Lehto 
Marianne Ångström 
Rådet för Äldre och Funktionshindade 
Löneförvaltningen 
Valpärmen 
Akten 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 24 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

  
§ 103   Dnr: NBGK 2018/0313 

Val av Mimerlavsgruppen  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Elizabeth Pettersson (S) till 
ordförande samt Per-Arne Andersson (M) och Henry Lehto (V) till ledamöter i 
Mimerlavsgruppen. 
Uppdraget gäller tills det sammanträde då nytt val görs. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av Mimerlavsgrupp behöver göras. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår sig själv som ordförande. 
Henry Lehto (V) föreslår sig själv som ledamot. 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår Per-Arne Andersson (M) som ledamot.  
____________________ 

 

Kopia till: 
Elizabeth Pettersson 
Henry Lehto 
Per-Arne Andersson 
Valpärmen 
Akten 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 25 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 104   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val av arbetsgrupp som beslutar om övriga bidrag enligt 
bidragsregler 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser samtliga ordinarie ledamöter och 
ersättare i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet till arbetsgrupp som beslutar 
om stipendiat. Uppdraget gäller tills det sammanträde då nytt val görs. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av arbetsgrupp som beslutar om övriga 
bidrag enligt bidragsregler behöver göras. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår att ordinarie ledamöter samt ersättare i utskottet 
utgör arbetsgruppen. 
____________________ 

 

Kopia till: 
Ordinarie ledamöter och ersättare i demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för kännedom 
Valpärmen 
Akten 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 26 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 105   Dnr: NBGK 2018/0313 

Val av kontaktperson till Flikens vägsamfällighet  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser sektorchef för demokrati- och 
samhällsutveckling till kontaktperson till Flikens vägsamfällighet. Uppdraget gäller 
tills det att sammanträdet då nytt val görs. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av kontaktperson till Flikens 
vägsamfällighet behöver göras.  

 
Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår sektorchef för demokrati- och samhällsutveckling 
till kontaktperson till Flikens vägsamfällighet. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Daniel Magnusson, sektorchef demokrati- och samhällsutveckling 
Flikens vägsamfällighet 
Valpärmen 
Akten 
 

  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 27 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr: NBGK 2018/0313 

Val av representanter till stiftelsen Ekomuseum Bergslagen  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Elizabeth Pettersson (S) 

till styrelseledamot och Per-Arne Andersson (M) till ersättare i styrelsen. 

2. Niklas Johansson (S) utses till stämmoombud och Marianne Ångström (S) 
till ersättare för stämmoombudet. 

3. Val av ledamot och ersättare i valberedningen hänskjuts till nästa 
utskottsmöte 12 december 2018. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val till Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 
behöver göras. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår sig själv som styrelseledamot. 
Henry Lehto (V) föreslår Per-Arne Andersson (M) som ersättare till 
styrelseledamoten. 
Henry Lehto (V) föreslår Niklas Johansson (S) som stämmoombud. 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår Marianne Ångström (S) som ersättare till 
stämmoombudet. 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår att hänskjuta val av ledamot och ersättare i 
valnämnden till nästa utskottsmöte. 
____________________ 
 
 

Kopia till: 
Elizabeth Pettersson 
Per-Arne Andersson 
Henry Lehto 
Niklas Johansson 
Marianne Ångström 
Löneförvaltningen 
Valpärmen 
Akten 
 

 

 

  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 28 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   Dnr: NBGK 2018/0313 

Val av ordinarie ledamot samt ersättare i Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Niklas Johansson (S) till 
ordinarie ledamot samt Marianne Ångström (S) till ersättare för ordinarie ledamot i 
Brottsförebyggande Rådet. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val av ordinarie ledamot samt ersättare i 
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) behöver göras. 
 

Yrkande 
Henry Lehto (V) föreslår Niklas Johansson (S) till ordinarie ledamot. 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår Marianne Ångström till ersättare. 
____________________ 
 
 
Kopia till: 
Niklas Johansson 
Marianne Ångström 
Löneförvaltningen 
Valpärmen 
Akten  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 29 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 108   Dnr: NBGK 2018/0154 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Norbergs Brottarklubb  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner ansökan om 5 000 kronor i 
arrangemangsbidrag till Norbergs Brottarklubb. 
 

Sammanfattning 
Norbergs Brottarklubb arrangerar en Landskamp Sverige – Vitryssland för Juniorer 
den 2/11 i nya Frida Hansdotter Arena. 
Kostnader detta medför är hyra av buss x3 och drivmedel 4500:-, mat ca 3000:-, 
hyra av hall samt övriga kringkostnader.  
Norbergs brottarklubb ansöker om medel om 5000:- för arrangemanget. 
 

Jäv 
Niklas Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 

 
Yrkande 
Henry Lehto (V) yrkar bifall till sektorns förslag. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Norbergs Brottarklubb 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 30 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   Dnr: NBGK 2018/0342 

Sammanträdesplan för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet år 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet sammanträder klockan 16.00 i 
kommunhusets sessionssal under följande datum: 

1. Måndagen den 21 januari 2019 
2. Måndagen den 11 mars 2019 
3. Måndagen den 20 maj 2019 
4. Måndagen den 2 september 2019 
5. Måndagen den 7 oktober 2019 
6. Måndagen den 11 november 2019 

Sammanfattning 
Sektor demokrati och samhällsutveckling har upprättat ett förslag till 
sammanträdesplan för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet år 2019. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Ledningskontoret 
Akten 
 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 31 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 110   Dnr: NBGK 2018/0366 

Utbetalning av bidrag till studieförbund år 2018  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner utbetalningen till 
studieförbunden. 

Sammanfattning 
I Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets budget finns 40 000 kr avsatta för 
bidrag till studieförbund. Hela summan ska betalas ut och fördelas mellan de 
sökande enligt bidragsregler där man procentuellt får del av bidraget efter antalet 
aktiviteter. 
 
Fördelningen 2018: 
ABF 21 345 kr 
Folkuniversitetet 5 586 kr 
Kulturens bildningsverksamhet 1 351 kr 
Medborgarskolan 6 789 kr 
NBV 18 kr 
SENSUS Studieförbund 3 000 kr 
SISU Idrottsutbildarna 1 076 kr 
Studiefrämjandet 525 kr 
Vuxenskolan 310 kr 
____________________ 

 
Kopia till: 
Sökande studieförbund 
Carina Sörhammar, verksamhetschef 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 32 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 111    

Ekonomisk rapport  

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

 
Sammanfattning 
Prognosen för 2018 ser ut att hamna på ett överskott på ca 100tkr. Det beror på 
lägre personalkostnader än beräknat inom Kulturmiljövård. Prognosen är beräknad 
på samtliga ID:n förutom Frida Hansdotter Arena där prognos inte kan göras 
förrän kapitalkostnader har beslutats dock tyder det på ett överskott även här. 

Riktvärdet att ta hänsyn till per sista oktober är 85 %. Intäkterna på utskottet är 
högre än beräknat vilket beror på att utskottet fått in statsbidrag från Kulturrådet 
för upprustning av biblioteket, samt bidrag från Arbetsförmedlingen utskottet inte 
budgeterat för. Förbrukat värde på arvoden är högre än beräknat vilket beror på att 
Unkan betalt ut arvoden som inte var budgeterat. När det gäller hyrorna ligger 
förbrukat värde lägre än riktvärdet. Orsaken till det är att hyran för Frida 
Hansdotter Arena inte debiterats ännu. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 33 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 112    

Rapport från besöksnäringen  

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

Sammanfattning 

 Fler turistbroschyrer är beställda 

 Möte är inplanerat för planering av nästa besöksnäringssäsong 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 34 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113    

Rapport från näringslivet  
 

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

Sammanfattning 

 Morgonsoffan. Företagarfrukost som sker första torsdagen i månaden. 
Varannan gång på Engelbrekt. Nästa gång är på Brukshotellet i Fagersta. 
Cirka 60 åhörare varje Morgonsoffa. 

 Workshop inplanerat. ”Vill du vara med och påverka Norbergs kommuns 
nya näringslivsplan?”. 15 november klockan 18.30 i Frida Hansdotter Arena. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
 
 

 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 35 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 114    

Rapport om idrottshallen  

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

Sammanfattning 

 Digital utrustning kommer att köpas in. Bland annat ska caféet utrustas så 
att det kan användas till konferenser. 

 Tråkigt nog har en del förstörelse förekommit. Åtgärder är insatta för att 
förhindra dessa. 

 Juniorlandskamp Sverige vs Vitryssland i brottning är genomförd. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 36 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 115    
 

Rapport om biblioteket  

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

Sammanfattning 

 Barn- och ungdomsavdelningen ska utvecklas till att bli mer inspirerande 
och trivsam. 500 000 kr från Kulturrådet finns för detta. 

 Det är fuktigt i källaren. Sektorchef har åter påtalat ärendet för Norra 
Västmanlands Kommunalteknikförbund.  

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 37 (38)  

Sammanträdesdatum  

2018-11-07  
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§ 116    

Rapport om aktuella personalfrågor  

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

Sammanfattning 

 Sektorchef för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet avslutar sin 
tjänst 2018-12-16. Rekrytering pågår. 

 Dag Celsing gör några projekt för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 117    

Meddelanden till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
2018-11-07  

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

Meddelanden 
- Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, skötsel av Kallmora konstkanal 
för år 2018, fornlämning Norberg 244:1, Norbergs socken och kommun.  
NBGK 2018/0042 
 

- Trafikplan 2030 - lägesrapport 
NBGK 2018/0316 
 

- Angående ansökan om bidrag för åtgärder framtagna i pågående utredning vid 
Kallmora konstkanal. 
NBGK 2017/0273 
 

- Angående ansökan om bidrag för fortsatt utredning med mål åtgärdsförslag vid 
Kallmora konstkanal. 
NBGK 2018/0035 
 

- Beslut om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, projektering av 
åtgärder för att förhindra att slaggstensmurade väggar rasar inom byggnadsminnet 
Thorshammars verkstad, Hinsebo 1:7, Norbergs kommun. 
NBGK 2018/0017 
 

- Kategorisering av cykelnätet. 
18-370 
 

- Protokoll från Ekomuseum Bergslagens styrelsemöte 2018-09-21 
18-373 
 

- Partnerskapsmöte 5 december 2018, landsbygdsutveckling. 
18-382 
 

- Ekorådets inspirationsdag 
Elizabeth Pettersson (S) rapporterar från Ekorådets inspirationsdag 2018-10-05 

 
 
 


