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Förvaringsplats för protokoll 

  

Kommunhuset, enhet administration 

 

 
 

 
  

Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 10 december 2018, kl. 16:00-19.50 

Beslutande: Marianne Ångström (S) 
Elizabeth Pettersson (S) 
Henry Lehto (V) 
Torbjörn Norgren (PNF), ej § 134 samt § 137 
Niklas Johansson (S), tjänstgörande ersättare, ej § 129 
Per-Arne Andersson (M), tjänstgörande ersättare under § 129, § 134 samt § 137 

Ersättare: Per-Arne Andersson (M), §§ 118-128, 130-133, 135-136 samt 138-147 
Övriga 
deltagare: 

Daniel Magnusson, demokrati- och samhällsutvecklingschef 
Hannu Högberg, kommunchef 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 
Pia Carlsson, bibliotekspedagog § 120 
Therese Elofsson, controller § 121 

Plats och tid för 
justering: 

Kommunhuset den 12 december 2018 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Christina Wallin 

 
Paragraf 

 
118 - 147 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Marianne Ångström 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Elizabeth Pettersson 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Innehållsförteckning 

 
Val av justerare § 118 
  
Godkännande av dagordning § 119 
  
Rapport om biblioteket § 120 
  
Ekonomisk rapport § 121 
  
Återrapport från föreningsstödjare Fredrik Persson § 122 
  
Delegationsbeslut - Fortsatt giltighet för Biblioteksplan 2015-2018 § 123 
  
Information om stånggången, Polhemshjulet § 124 
  
Förslag till lokalt naturvårdsprogram för Norbergs kommun § 125 
  
Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena år 
2018 

§ 126 

  
Nya Lapphyttan - Rekvirering av medel till skärmtak § 127 
  
Lapphyttan - Spänger och övertäckning § 128 
  
Avtal om skötsel av fornlämningsområden besöksmål i Norbergs 
kommun 

§ 129 

  
Ansökan om registrering av förening - Centralskolans Skol-IF § 130 
  
Ansökan om startbidrag - Centralskolans Skol-IF § 131 
  
Ansökan om arrangemangsbidrag - Skogsgymnastikens IBS § 132 
  
Yttrande över motion - Medmänskligt Norberg som bot för ensamhets 
epidemi 

§ 133 

  
Yttrande över medborgarförslag - Fastställande av status på 
Storgruvans lave i Klackberg 

§ 134 

  
Yttrande över medborgarförslag till utsmyckning av Frida-hallen § 135 
  
Yttrande över medborgarförslag - Medeltidsmarknad § 136 
  
Yttrande över medborgarförslag - Inventering av kulturhistoriska 
byggnader och sevärdheter 

§ 137 

  
Återrapport - Motion gällande kulturhus/kulturstråk § 138 
  
Val till Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen § 139 
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Val av lotterikontrollant § 140 
  
Inriktningsbeslut - särskilt stöd till föreningar § 141 
  
Ansökan om medfinansiering för inskaffande av pistmaskin - 
föreningen Engelbrektsloppet 

§ 142 

  
Rapport från besöksnäringen § 143 
  
Rapport från näringslivet § 144 
  
Rapport om idrottshallen § 145 
  
Rapport om aktuella personalfrågor § 146 
  
Meddelanden § 147 
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§ 118    
 

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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Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 119    
 

Godkännande av dagordning 

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

 Ekonomisk rapport flyttas upp till § 121 

 Två extra ärenden, Inriktningsbeslut - särskilt stöd till föreningar samt  
Ansökan om medfinansiering för inskaffande av pistmaskin - föreningen 
Engelbrektsloppet läggs under § 141 och § 142 
 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 120    
 

Rapport om biblioteket 

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

Sammanfattning 
Bibliotekspedagog Pia Carlsson informerar om bibliotekets verksamhet.  

Bland annat berättar Pia om hur viktigt det är att läsa för barn. Boken Lilla frö får 
alla barn i Norbergs kommun som fyller två år. Lions är medsponsor.  
Pia besöker Familjecentralen varje månad. 
Ett förskolebibliotek på Tallens förskola i Kärrgruvan håller på att startas upp. 
Invigning kommer att ske till våren. Kan det vara så att Norberg är först i 
Västmanland med ett förskolebibliotek? 

Pia utmanar politikerna: 
Alla politiker ska gå ut på en förskola och läsa en sagobok för barnen under 
kommande ”Läsvecka” i Norberg. 

____________________ 

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

Ekonomisk rapport 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner rapporten. 

2. Budgetuppföljningen ska även fortsättningsvis presenteras så som Therese 
Elofsson, controller, har ställt upp i tabell till dagens sammanträde. 

3. Therese kallas till sammanträden när behov uppstår. 

Sammanfattning 
Prognosen för 2018 ser ut att hamna på ett överskott på cirka 130 000 kronor 
inklusive Frida Hansdotter Arena.  
Prognosen tyder på ett överskott på Kontoret och Turism, vilket beror på att 
lönerna ligger lägre än budgeterat. Däremot förväntas Nya idrottshallens och 
Kulturmiljö hamna på ett underskott. Underskottet för Nya idrottshallen beror på 
att de beviljade medlen för inläggningen av golvet och invigningen ännu inte 
använts. Inom Kulturmiljö bygger underskottet dels på att utskottet valt att betala 
sin del av medfinansiering på avslutade projekt som funnits inom utskottet sedan 
flera år, och dels på att fler arbeten utförts än budgeterat. 
 
Therese Elofsson, controller, redogör för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottets helårsprognos per 30 november 2018. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår att budgetuppföljningen även fortsättningsvis 
presenteras så som Therese har ställt upp i tabell till dagens sammanträde. Elizabeth 
föreslår även att Therese ska kallas till sammanträden när behov uppstår. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 122   Dnr: NBGK 2017/0465 
 

Återrapport från föreningsstödjare Fredrik Persson 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

2. Föreningsstödjare Fredrik Persson bjuds in till nästa sammanträde den 21 
januari 2019. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har enligt kommunfullmäktige 2018-
08-27 §89 i uppdrag att hantera utvecklingsmedel till 
föreningsstödjare/föreningsadministratör.  
Projektet sträcker sig 2018-2021 och har nu pågått sedan slutet av juli. En kort 
muntlig rapportering avlades av sektorchef Daniel Magnusson i samband med 
budgetberedning, och nu presenterar föreningsstödjare Fredrik Persson en längre 
skriftlig version för perioden t.om november. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår att föreningsstödjare Fredrik Persson bjuds in till 
nästa sammanträde den 21 januari 2019. 

____________________ 

 
Kopia till: 
Fredrik Persson, föreningsstödjare 
Akten 
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§ 123  Dnr: NBGK 2018/0395 samt NBGK 2018/0004 
 

Delegationsbeslut - Fortsatt giltighet för Biblioteksplan 2015-
2018 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tar del av beslutet angående att 
Biblioteksplan 2015-2018 är fortsatt gällande fram tills den nya planen är antagen. 

Sammanfattning 
Sektorn för demokrati och samhällsutveckling har under hösten 2018 arbetat med 
att färdigställa den nya biblioteksplanen. Planen är i det närmast klar men kommer 
inte hinnas antas innan den gamla planen går ut. 
 

Beslutet fattas med stöd av 6 kap §37 i kommunallagen och kommunstyrelsens 
delegationsordning, vilken ger ordföranden rätt att för kommunstyrelsens räkning 
fatta beslut av brådskande karaktär. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Sektorn 
Akten 
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§ 124   Dnr: NBGK 2018/0290 
 

Information om stånggången, Polhemshjulet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

2. Demokrati- och samhällsutskottet ger sektorn i uppdrag att söka pengar för 
fortsatt arbete med att byta ut stolpar vid stånggången 2019. 

Sammanfattning 
Ärendet med att renovera stånggången drar ut på tiden. Tidigare har rapporterats att 
arbetet skulle färdigställas under november. Så blev det inte och det sista arbetet 
kommer istället att utföras våren 2019. Erlandssons bygg som utför arbetet hinner 
inte med just nu. 
Under 2019 ska också pengar för att fortsätta att byta ut stolpar vid stånggången på 
nytt sökas från länsstyrelsen. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Sektorn 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 125   Dnr: NBGK 2017/0464 
 

Förslag till lokalt naturvårdsprogram för Norbergs kommun 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att återremittera ärendet och 
att sektorn får i uppdrag att ta fram en prioriteringslista samt kostnadsförslag för de 
prioriterade områdena.  

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 2018-
01-24 §9 och skickades därefter på remissrunda. Efter att remissvaren behandlats 
har Dag Celsing tagit fram ett nytt förslag till naturvårdsprogram. 
 

Yrkande 
Torbjörn Norgren (PNF) yrkar på återremiss och föreslår att sektorn får i uppdrag 
att ta fram en prioriteringslista samt kostnadsförslag för de prioriterade områdena. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Sektorn 
Akten 
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§ 126   Dnr: NBGK 2018/0143 
 

Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena 
år 2018 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bifaller förslaget om att 

utvärdering av taxor presenteras under kvartal två, dock senast på utskottet 
20 maj 2019 så att eventuella nya taxor hinner tas vidare till kommunstyrelse 
och kommunfullmäktige innan sommaren.  

2. Sektorn får också i uppdrag att göra förslag på taxor för det som saknas och 
presentera på Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets möte i januari 
2019. 

Sammanfattning 
I samband med att taxor för föreningar och övriga beslutades för Norbergs nya 
idrottshall – Frida Hansdotter Arena – beslutades också att taxorna skulle 
utvärderas. Sektorn har nu kommit fram till att en utvärdering innan en hel säsong 
gått är för kort.  

Sektorn föreslår att utvärdering görs under kvartal två 2019 och om revidering av 
taxor ska genomföras så ska de träda i kraft höstsäsongen 2019. 

Sektorn har under höstens genomgång kommit fram till att det saknas taxor för 
vissa typer av uthyrningar i det som tidigare beslutats. Exempelvis så saknas kostnad 
för att enbart hyra caféteria som konferenslokal och uthyrning av hall inklusive 
”mässgolv”.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Sektorn 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 127   Dnr: NBGK 2018/0396 
 

Nya Lapphyttan - Rekvirering av medel till skärmtak 

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

Sammanfattning 
Norbergs kommun har beviljats 20 000 kronor från Jernkontoret för byggnation av 
skärmtak på nya Lapphyttan. Taket är färdigt och pengarna rekvireras innan 
årsskiftet. 

____________________ 

 
Kopia till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Sektorn 
Akten 
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§ 128   Dnr: NBGK 2017/0274 
 

Lapphyttan - Spänger och övertäckning 

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

Sammanfattning 
Norbergs kommun har av länsstyrelsen beviljats pengar för att anpassa Lapphyttans 
originalplats så att tillgängligheten blir bättre för funktionshindrade och övriga. 
Dialogkraft har utfört arbetet. Nya spänger har byggts och arbetet är nu besiktat 
och godkänt, av representanter från Norbergs kommun och länsstyrelsen, dock med 
förslag på mindre åtgärder som entreprenör lovar att iordningställa.  Del av 
byggnationen går in i fornvårdsområde varpå tillstånd för detta beviljats av 
länsstyrelsen. 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har också tagit på sig att som skydd 
övertäcka fornminnet. De senaste åren har detta skett med en presenning men nu 
ska en mer permanent lösning till. För att det ska kunna utföras krävs arkivarisk 
kompentens. Entreprenör har sammanförts med Ing-Marie Pettersson Jensen som 
ska kunna stå för den antikvariska kompetensen.  Arbetet genomförs så snart det 
går, dock senast 2019. Fram till arbetet är utfört täcks platsen fortsatt av presenning.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Akten 
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§ 129   Dnr: NBGK 2018/0397 
 

Avtal om skötsel av fornlämningsområden besöksmål i 
Norbergs kommun 

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

2. Norbergs brottarklubb beviljas bidragsutbetalning, summa 10 000 kronor 
för år 2018. 

Sammanfattning 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har ett avtal med länsstyrelsen om 
skötsel av fornlämningsområden och besöksmål i Norbergs kommun där 
kommunen får bidrag på 40 000 kronor för att utföra arbetet. 

Besiktning och godkännande har utförts av representanter från Norbergs kommun 
och länsstyrelsen. Arbetet har genomförts av kommunservice samt Norbergs 
brottarklubb. Norbergs brottarklubbs arbete har utförts på Svinryggen och för det 
ska klubben tilldelas del av skötselbidraget, summa 10 000 kronor.  

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

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

 
Kopia till: 
Norbergs brottarklubb, inklusive rekvireringsblankett 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 130   Dnr: NBGK 2018/0309 
 

Ansökan om registrering av förening - Centralskolans Skol-IF 

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

Sammanfattning 
Norbergs kommun har mottagit ansökan om registrering av förening – 
Centralskolan Skol IF. 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 
 

Skol IF har i sin ansökan skickat in samtliga av punkterna ovan. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) yrkar bifall till sektorns förslag. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Centralskolans Skol-IF 
Nicklas Olivensjö 
Carina Sörhammar 
Akten 
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§ 131   Dnr: NBGK 2018/0309 
 

Ansökan om startbidrag - Centralskolans Skol-IF 

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

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

 
Kopia till: 
Centralskolans Skol-IF, inklusive rekvireringsblankett 
Nicklas Olivensjö 
Carina Sörhammar 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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§ 132   Dnr: NBGK 2018/0154 
 

Ansökan om arrangemangsbidrag - Skogsgymnastikens IBS 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklings bifaller ansökan med 16 000 kronor. 

Sammanfattning 
Skogsgymnastikens IBS ansöker om pengar för arrangemanget föreningen hade den 
9 september där man arrangerade elitinnebandy i Frida Hansdotter Arena. Pengarna 
används till att täcka kostnader för bussar till båda lagen. Summa som sökes är 
16459,29 kronor. 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har hittills i år delat ut 182 000 kronor 
av årets budget på 200 000 kronor för arrangemang. 
Bidragen har i år fördelats 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.  
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.  
11. Engelbrektsloppet har beviljats 15 000 kronor för arrangemanget Skoljoggen 
12. Norbergs Brottarklubb har beviljats 5 000 kronor för ungdomslandskamp 
Sverige- Vitryssland. 
 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) föreslår bifall till ansökan om arrangemangsbidrag. 
____________________ 

Kopia till: 
Skogsgymnastikens Innebandysällskap, inklusive rekvireringsblankett 
Carina Sörhammar 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
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samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 19 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 133   Dnr: NBGK 2018/0199 
 

Yttrande över motion - Medmänskligt Norberg som bot för 
ensamhets epidemi 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
punkterna 3 och 5 nedan. Övriga punkter anses bör besvaras av annat utskott.  

 
1. Överlämna motionen till kommunstyrelsen 
2. Bjud in Julian Abel 
3. Inventera vad som finns att göra i Norberg och sammanställ till lättläst skrift 
4. Rekrytera till sociala lotsar 
5. Avkräva från varje utskott vad de kan bidra med för att uppfylla motionens 

intention. 

Sammanfattning 
Putte Dahlström (PNF) har inkommit med en motion med förslag på insatser som 
Norbergs kommun bör göra som bot mot ensamhet. Motionen radar upp ett antal 
förslag att ta ställning till. 
Motionen har från kommunstyrelsen överlämnats till flera utskott. Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet bedömer att förslaget om att göra en ”inventering av 
vad som finns att göra i Norberg och att sammanställa det till en lättläst skrift” 
hamnar under sektorns ansvarsområde, så också punkten 5 om så beslutas. 

Norbergs kommuns främsta kanal för att belysa vad som finns att göra i kommunen 
är hemsidan norberg.se samt facebooksidan Norbergs kommun. Här finns idag 
många aktiviteter presenterade men en översyn planeras in i februari när ordinarie 
informatör är åter. Översynen gäller att se till att aktiviteter presenteras på ett bra 
och enkelt sätt samt att det finns aktiviteter i många kategorier presenterade. I 
samband översyn kan informatör se hur det skulle kunna presenteras som en lättläst 
skrift. 

____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 20 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 134   Dnr: NBGK 2018/0164 
 

Yttrande över medborgarförslag - Fastställande av status på 
Storgruvans lave i Klackberg 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Medborgarförslaget anses besvarat eftersom förslaget ligger i linje med redan utfört 
arbete. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren (PNF) har inkommit med ett medborgarförslag om att Norbergs 
kommun bör fastställa status på Storgruvans lave i klackberg. 

Kommunen genom Dag Celsing har redan under sommaren gjort en besiktning 
tillsammans med sakkunnig Leif Berggren gällande status på laven. Taket besiktades 
med kikare, övrigt synades okulärt. Den enda åtgärd som just nu är aktuell är 
fastsättning av en fönsterbåge. Jobbet planeras in vinter 2018-2019. Det bedöms 
inte finnas någon risk för att laven ska kunna falla sönder. Storgruvans lave finns 
också i det prioriteringsprogram Norbergs kommun har för sina kulturmiljöer och 
som man från 2019 års budget beviljats utökad ram 250 000 kronor för. 

Jäv 
Torbjörn Norgren (PNF) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 21 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 135   Dnr: NBGK 2018/0204 
 

Yttrande över medborgarförslag till utsmyckning av Frida-
hallen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Medborgarförslaget anses besvarat i enlighet med sektorns yttrande. 

Sammanfattning 
Tuva Lindstedt har till kommunen inkommit med ett medborgarförslag om 
kulturell utsmyckning av Frida Hansdotter Arena. Tuva föreslår att ett 
konstnärsuppdrag utlyses – och att konstnärer får skicka in sina förslag till 
utsmyckning. 

Sektorn har sett över möjligheterna till detta och konstaterar först och främst att 
inga pengar har avsatts för denna typ av utsmyckning i kommunens budget. 
Planerad kulturell utsmyckning i arenan i samband med att beslut om byggande togs 
är att den mosaik som tidigare fanns i gamla busstationen ska sättas upp i arenan. 
Detta är ännu inte utfört men uppdraget ligger på Norra Västmanlands 
kommunalteknikförbund och är planerat.  

En möjlighet att bekosta vidare kulturell utsmyckning är genom projektet ”Ett 
kulturliv för alla konst”. Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har 
tillsammans med referensgruppen för ”Ett kulturliv för alla konst” diskuterat arenan 
som en tänkbar miljö för kommande projekt.    

Sektorn föreslår att man uppdrar till de tjänstemän och kulturintresserade som finns 
i gruppen att se över om det är utsmyckning i/på Frida Hansdotter Arena man vill 
satsa på och i sådana fall inkomma med förslag till utskottet om hur det ska 
genomföras. Exempelvis via konstnärsuppdrag om det anses lämpligast.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 22 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 136   Dnr: NBGK 2018/0247 
 

Yttrande över medborgarförslag - Medeltidsmarknad 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla medborgarförslagets del gällande medeltidsmarknad.  

2. Sektorn uppdras att presentera en budget och plan för att kunna genomföra 
en medeltidsmarknad hösten 2019.  

3. Uppdraget redovisas för kommunfullmäktige under marsmånad 2019.  

Sammanfattning 
Alfred och Mikaela Viik har lämnat ett medborgarförslag till Norbergs kommun om 
önskan att en medeltidsmarknad ska arrangeras på Nya Lapphyttan. I förslaget 
nämns att ett datum bör sättas och att evenemanget ska marknadsföras så alla hittar 
till platsen. 

Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har diskuterat frågan och tycker att 
idén är god. Det har tidigare arrangerats medeltidsmarknader på platsen, men det 
var några år sedan senast. Det finns idag inga extra pengar i budget för den här 
typen av arrangemang, men sektorn vill gärna utarbeta ett förslag på en 
medeltidsmarknad och en budget kopplat till den. Uppskattad kostnad som sektorn 
skulle behöva utöver befintlig ram för ett genomföra marknaden är 20 000 kronor. 
 
Efter att ha sonderat tänkbara datum så landar sektorns förslag på att förlägga 
marknaden på hösten. 

I medborgarförslaget nämns också att kommunen borde ”köpa tillbaka 
skolbyggnaden och starta skola där”. Den delen av förslaget bör behandlas av annat 
utskott och bör förtydligas med vilken byggnad det rör sig om och eventuell annan 
för beslutsfattare viktig information. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 

 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 23 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 137   Dnr: NBGK 2018/0165 
 

Yttrande över medborgarförslag - Inventering av 
kulturhistoriska byggnader och sevärdheter 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Förslag till kommunfullmäktige: 
Medborgarförslaget anses besvarat eftersom förslaget ligger i linje med redan utfört 
arbete. 

Beslut för egen del: 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdrar åt sektorns nya chef att 
utifrån inventeringen planera för vilka åtgärder som ska prioriteras 2019 och framåt. 

Sammanfattning 
Torbjörn Norgren(PNF) har inkommit med ett medborgarförslag om att Norbergs 
kommun bör inventera och registrera alla sina kulturhistoriska byggnader och 
sevärdheter. 

En inventering av 60 prioriterade kulturmiljöer i Norbergs kommun finns redan 
framtagen av Ulf Öhman (tidigare kulturmiljövårdsansvarig i kommunen). 
Prioriteringar har dock inte kunnat utföras i någon större utsträckning då egna 
medel för att bekosta renoveringar och dylikt har saknats. Hittills har mindre 
kostsamma renoveringar och projekt där pengar kunnat sökas externt prioriterats. 
Från budget 2019 finns dock ytterligare 250 000 kronor i budget för kulturmiljöer. 

Sektorn har också vintern 2018 gett uppdrag till Ulf Öhman att komplettera 
utredningen med säkerhetsaspekter kopplade till kulturmiljöerna. 

Jäv 
Torbjörn Norgren (PNF) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Sektorn 
Akten 
 

 
 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 24 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 138   Dnr: NBGK 2017/0245 
 

Återrapport - Motion gällande kulturhus/kulturstråk 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar enligt följande:  

1. I samband med att en grupp tillsätts för att utreda frågan om ett kulturhus 
enligt utskottets beslut den 2018-11-07 § 86 får den gruppen i uppdrag att 
inhämta fakta från Hallstahammars kommun om deras tänk kring ett kulturhus 

2. Sektorn ska under våren 2019 kalla till en workshop för kulturarbetare och 
andra aktörer kring temat ”vad kan vi göra för att får fikaturister att stanna en 
timme extra i Norberg” samt ta fram en första ”skiss” över kulturstråket 
Kärrgruvan/Linnévägen och presentera för utskottet senast 20 maj. 

Sammanfattning 
Uppföljning av Putte Dahlström (PNF) tidigare motion om Kulturhus och 
kulturstråk. Motionens förslag summerades till fyra punkter: 

1. Skapa ett ”embyro” till kulturhus i Unkans nuvarande lokaler 
2. Inhämta fakta från Hallstahammars kommun och deras tänk kring ett 

kulturhus 
3. Bjuda in till workshop med kulturarbetare och andra aktörer kring temat 

”vad kan vi göra för att får fikaturister att stanna en timme extra i Norberg” 
4. Ta fram en första ”skiss” över kulturstråket Kärrgruvan/Linnévägen 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018 § 55 att avslå punkt 1 samt bifalla 
2,3 och 4. Vidare uppdrogs sektorn att genomföra dessa punkter under år 2018. 
Arbetet med dessa har dock inte färdigställts och därför föreslår sektorn att: 

1. I samband med att en grupp nu tillsätts för att på nytt utreda frågan om ett 
kulturhus 2018-11-07 §86 föreslås den gruppen få i uppdrag att inhämta fakta 
från Hallstahammars kommun om deras tänk kring ett kulturhus 

2. Sektorn ska under våren 2019 kalla till en workshop för kulturarbetare och 
andra aktörer kring temat ”vad kan vi göra för att får fikaturister att stanna en 
timme extra i Norberg” samt ta fram en första ”skiss” över kulturstråket 
Kärrgruvan/Linnévägen och presentera för utskottet senast 20 maj. 

____________________ 

 
Kopia till: 
Bergslagens folkhögskola 
Per-Arne Andersson 
Sektorn 
Akten 



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 25 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 139   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val till Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet hänskjuter val till ledamot i 
valberedningen och val till ersättare i valberedningen till nästa sammanträde 2019-
01-21. 

Sammanfattning 
I samband med ny mandatperiod behöver utskottet göra ett antal val och utse 
kontaktpersoner och arbetsgrupper. Val till Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 
behöver göras. 
Val av styrelseledamot samt ersättare i styrelsen genomfördes på utskottsmötet den 
7 november 2018 även stämmoombud samt ersättare för stämmoombud utsågs. 

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

Yrkande 
Henry Lehto (V) yrkar på bordläggande av val till ledamot samt val till ersättare i 
valberedningen till nästa möte. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Ekomuseum Bergslagen 
Akten 
 

 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 26 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 140   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val av lotterikontrollant 

 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Per-Arne Andersson (M) till 
lotterikontrollant samt Torbjörn Norgren (PNF) till ersättare från 2018-12-10 intill 
det sammanträde då val sker nästa gång. 

 

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

 
Kopia till: 
Per-Arne Andersson 
Torbjörn Norgren 
Valpärmen 
Akten 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 27 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 141   Dnr: NBGK 2018/0412 
 

Inriktningsbeslut - särskilt stöd till föreningar  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att bifalla 
förslaget: 

1. Varje ärende gällande särskilt stöd ska prövas individuellt av 
kommunfullmäktige. Kommunen ska om situationen bedöms som allvarlig 
och de ekonomiska konsekvenserna av att inte erbjuda särskilt stöd för 
kommunen överstiger den kostnad som särskilt stöd innebär, om möjligt 
besluta att gå in med särskilt stöd. Stöd kan exempelvis vara: gå in som 
borgenär, ge lån eller köpa och leasa ut. 

2. Ge Norra Västmanlands ekonomiförvaltning i uppdrag att arbeta in 
inriktningsbeslut i policy för utlåning samt inarbeta policy för utlåning i 
finanspolicyn. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har genom åren vid ett antal tillfällen ställts inför 
frågeställningar om särskilt stöd till föreningar. Exempel på frågeställningar kan ha 
varit: lån till förening, gå in som borgenär till en förening för ett banklån, köpa 
utrustning eller annat av eller till förening. I vissa fall har kommunen gått in och gett 
det särskilda stödet, i andra inte. 
 
Sedan tidigare finns en policy för utlåning 2013.0040.942 som enligt beslut ska 
inarbetas i kommunens finanspolicy. Detta har ännu inte gjorts. Policyn skulle dock 
behövas stärkas upp med ett inriktningsbeslut som ska vara vägledande för 
beslutsfattare så att likställighetsprincipen tillämpas och för att beslut ska fattas på 
samma grunder. 
 
Varje ärende gällande särskilt stöd ska prövas individuellt av kommunfullmäktige. 
Kommunen ska om situationen bedöms som allvarlig och de ekonomiska 
konsekvenserna av att inte erbjuda särskilt stöd för kommunen överstiger den 
kostnad som särskilt stöd innebär, om möjligt besluta att gå in med särskilt stöd. 
Stöd kan exempelvis vara: gå in som borgenär, ge lån eller köpa och leasa ut. 
Kommunen bör i varje fall, om möjligt, välja det alternativ som gör att kommunen 
över tid får tillbaka de medel som satsat i särskilt stöd. Om möjligt ska borgen 
tillämpas före utlåning. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 28 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 142   Dnr: NBGK 2018/0413 
 

Ansökan om medfinansiering för inskaffande av pistmaskin - 
föreningen Engelbrektsloppet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen att 
demokrati-och samhällsutvecklingsutskottet tillsammans med Norra Västmanlands 
ekonomiförvaltning uppdras att utreda möjligheten till att ekonomiskt bidra till hela 
eller delar av beloppet via antingen lån, borgen eller leasing och om möjligt bifalla 
ansökan. 

Sammanfattning 
Engelbrektsloppet har inkommit med en ansökan till Norbergs kommun om stöd 
för att införskaffa en pistmaskin. Syftet med den nya maskinen är att effektivisera 
och utveckla loppen. 
 
Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling ser ur många aspekter vinningar för 
kommunen i och med Engelbrektsloppets verksamhet. Att loppet arrangeras i 
kommunen är en starkt bidragande orsak till bra turismsiffror under en säsong då vi 
annars inte skulle ha så mycket turism.  
Loppet är bra i folkhälsosynpunkt, är en kulturinstitution som nästa år firar 50 år. 
Dessutom fungerar föreningen Engelbrektsloppet som en bidragande ekonomisk 
faktor för många av kommunens föreningar, då Engelbrektsloppet årligen delar ut 
mycket pengar till föreningarna som är med och jobbar kring loppet. Således ser 
sektorn att det vore stor vinning för kommunen att hjälpa till att säkra att 
Engelbrektsloppet fortsatt finns kvar. 
 
Föreningen Engelbrektsloppet har hittat en begagnad maskin som skulle passa 
föreningens ändamål. Kostnad för maskinen initialt 275 000 kronor och sedan cirka 
100 000 kronor årligen i fem år. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 29 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 143   
 

Rapport från besöksnäringen 

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

Sammanfattning 
- Tankar kring Mossgruveparken 

Henry Lehto (V) redogör för sina tankar för hur Mossgruveparken 
kan utvecklas.  

- Ekomuseum Bergslagen 
Elizabeth Pettersson (S) närvarar på stiftelsen Ekomuseum 
Bergslagens styrelsemöte fredagen den 14 december. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 30 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 144    
 

Rapport från näringslivet 

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

Sammanfattning 

 Workshop med företagare angående näringslivsplanen kommer att 
summeras och bli en bilaga till kommande näringslivsplan 

 Region Västmanland - Regionala utvecklingsstrategin 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 31 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 145    
 

Rapport om idrottshallen 

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

Sammanfattning 

 Skadegörelse förekommer 

 Buskörning på parkeringen 
 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 32 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 146    
 

Rapport om aktuella personalfrågor 

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

Sammanfattning 
- Rekrytering av demokrati- och samhällsutvecklingschef. 
Annons kommer att gå ut på nytt. 
 
 
 
 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 33 (33)  

Sammanträdesdatum  

2018-12-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 147    

Meddelanden till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet 
2018-11-07  

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

 

Sammanfattning 
- Trafikplan 2030 

 
- Beslut om tillstånd till markingrepp inom gruvområde Norberg 53:1 på 

fastigheten Norbergsby, Norbergs socken och kommun, Västmanland 
NBGK 2018/0360 
 

- Beslut - ansökan om miljöinvestering Natur- och kulturmiljövård vid 
Smörbergsfältet 
 

- Sammanträdesplan deadline/beredning/utskick 
 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
 


