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Plats och tid: 
 

Sessionssalen, den 21 januari 2019, klockan 16:00-19.20 

Beslutande: Marianne Ångström (S) 
Elizabeth Pettersson (S) 
Henry Lehto (V) 
Torbjörn Norgren (PNF) 
Peter Vidberg (DiN) 

Ersättare: Niklas Johansson (S) 
Per-Arne Andersson (M) 

Övriga 
deltagare: 

Fredrik Persson, föreningsstödjare § 3 
Håkan Söderlund, konsumentvägledare § 4 
Therese Olofsson, controller § 5 
Hannu Högberg, kommunchef 
Tobias Back, tf. sektorchef demokrati- och samhällsutveckling §§ 1-2 samt 4-19 
Christina Wallin, kvalitetsutvecklare 

Plats och tid för 
justering: 

Kommunhuset den 24 januari klockan 16.30 

 
Underskrifter: 

 
Sekreterare 

 
_______________________________ 
Christina Wallin 

 
Paragraf 

 
1 - 19 

 
Ordförande 

 
__________________________________________________________ 
Marianne Ångström 

 
Justerare 

 
__________________________________________________________ 
Torbjörn Norgren 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
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Information från konsumentvägledare Håkan Söderlund § 4 
  
Ekonomisk rapport - handlingar publiceras 2019-01-17 § 5 
  
Verksamhetsberättelse 2018 med utvärdering av åtaganden § 6 
  
Uppföljning av internkontrollplan 2018 § 7 
  
Internkontrollplan 2019 § 8 
  
Komplettering av taxor för Frida Hansdotter Arena med mera § 9 
  
Skrivelse från Leader Bergslagen § 10 
  
Yttrande över medborgarförslag - Policy för offentlig utsmyckning och 
hantering av kommunens konst 

§ 11 

  
Tillsättande av grupp för utredande av kulturhus/kulturstråk § 12 
  
Val till Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen § 13 
  
Hyresavtal, Karbenningbygdens ekonomiska förening - information § 14 
  
Rapport från besöksnäringen § 15 
  
Rapport från näringslivet § 16 
  
Rapport om idrottshallen § 17 
  
Rapport om aktuella personalfrågor § 18 
  
Meddelanden § 19 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   
 

Val av justerare 

 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Torbjörn Norgren (PNF) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 
____________________ 

 
Kopia till: 
- 
   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 4 (21)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2   
 

Godkännande av dagordning 

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

 Ett extra ärende, Leader Bergslagen läggs under § 10 
 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 5 (21)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 3   Dnr: NBGK 2017/0465 
 

Återrapport från föreningsstödjare Fredrik Persson 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 

2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ger tillförordnad sektorchef i 
uppdrag att tillsammans med föreningsstödjare Fredrik Persson se över 
tidigare skrivningar och beslut samt förtydliga dessa. Presenteras på 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets möte den 11 mars 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 på sammanträdet den 10 december 2018 presenterades en 
längre skriftlig version för perioden t.om november skriven av föreningsstödjare 
Fredrik Persson. 
Det beslutades att Fredrik ska bjudas in till nästa sammanträde den 21 januari 2019. 

Två ytterligare föreningar har anslutit sig till projektet: 
Járnhestur Islandshästförening 
Skogsgymnastikens Innebandy Sällskap 

____________________ 

 
Kopia till: 
Fredrik Persson, föreningsstödjare 
Tillförordnad sektorchef Tobias Back 
Akten 
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2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4   Dnr:  
 

Information från konsumentrådgivare Håkan Söderlund 

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

Sammanfattning 
Håkan Söderlund arbetar som konsumentrådgivare och vill träffa demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet för att utveckla samarbetet. 
 

291 personer från Norberg finns idag hos Kronofogdemyndigheten. 

I kommande Norbergsbladets nyhetsbrev kommer en informationstext att skrivas 
om konsumentrådgivaren. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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 Protokoll 7 (21)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5  Dnr: NBGK 2018/0006 
 

Ekonomisk rapport  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
 

1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner rapporten. 

2. Karin Nordlund, integration- och arbetsmarknadsstrateg bjuds in till nästa 
möte den 11 mars för att redogöra för Folkis. 

 
Sammanfattning 
Therese Elofsson, controller presenterar preliminära bokslutet för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet. 

Utvecklingsmedel för arrangemang bör ligga i ram. Löses 2019 via ej tillsatta 
tjänster. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Karin Nordlund, integrations- och arbetsmarknadsstrateg 
Akten 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: NBGK 2019/0004 
 

Verksamhetsberättelse 2018 med utvärdering av åtaganden 

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

verksamhetsberättelsen för år 2018 med utvärdering av 2018 års åtaganden. 

2. Tillförordnad sektorchef får i uppdrag att sammankalla ordinarie ledamöter 
samt två medarbetare som tillsammans med sektorchef ska revidera och 
eventuellt ge förslag på nya åtaganden för utskottet. Åtaganden för 2020 
presenteras på utskottets möte den 20 maj 2019. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ska varje år lämna en 
verksamhetsberättelse som beskriver verksamheten, redogör för måluppfyllelsen av 
åtagandena samt redogör för framtida utsikter. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Tillförordnad sektorchef Tobias Back 
Ledningskontoret 
Marianne Ångström 
Elizabeth Pettersson 
Henry Lehto 
Torbjörn Norgren 
Peter Vidberg 
Akten 
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2019-01-21  
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§ 7   Dnr: NBGK 2018/0026 
 

Uppföljning av internkontrollplan 2018 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att godkänna internkontrollen 
för 2018. 

Sammanfattning 
Sektorn har till uppgift att genomföra internkontroll årligen. Detta har genomförts 
under 2018.  
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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 Protokoll 10 (21)  

Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   Dnr: NBGK 2019/0017 
 

Internkontrollplan 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Föreslagen internkontrollplan för 2019 antas. 

Sammanfattning 
Internkontroll för 2019 behöver fastslås. Förslaget är att tidigare antagande 
fortsätter och nya har lagts till för att få en jämn spridning över DSUs 
verksamheter. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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Sammanträdesdatum  

2019-01-21  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: NBGK 2018/0143 
 

Komplettering av taxor för Frida Hansdotter Arena med mera 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att bifalla angivna kompletterande taxor för 2019. 
 

Sammanfattning 
Sedan augusti 2018 har Frida Hansdotter Arena varit i bruk och tidigare har man 
fattat beslut om taxor och avgifter. Under inkörningsperioden har frågor dykt upp 
kring hyressättning av olika delar. Därmed finns ett behov att komplettera taxor och 
avgifter innan en utvärdering kan genomföras. 

Det förslag som ges baseras på jämförelse av fyra andra kommuner. Utöver dagens 
fastställda taxor vill vi komplettera med följande: 

 Lokal förening Privatperson Övriga 

Cafédel för möten 75:-/timme 125:-/timme 150:-/timme 

Café + idrottshall 150:-/timme 250:-/timme 350:-/timme 

Arrangemang hela 
dagen hela hallen 

 
2 250:- 

 
3 500:- 

 
5 000:- 

Mässmatta* 2 000:- 2 000:- 2 000:- 

Bastu (Centralskolans 
idrottshall) 

 
50:-/timme 

 
50:-/timme 

 
50:-/timme 

* Avser avgift för hyra 1 dag där mässmattan läggs fram och tas bort. Vid bokning 
av fler dagar tillkommer 1000:-/dag. 
 
Sektorn föreslår också beslut för möjliggörande att debitera avgifter för avvikelser 
där den som hyrt en lokal eller anläggning frångått regler och avtal, utlöst larm eller 
oaktsamt gjort åverkan på material etc. 

Larmutryckning 500:- + faktisk utryckningskostnad 

Utebliven eller undermålig städning 350:-/timme 

Verksamhet på obokad tid 500:- + anläggningshyra 

Ej återlämnad nyckel 500:- + faktisk kostnad för byta av 
lås/nycklar 

Ej återlämnad tagg 100:- 

Materialförstörelse på grund av 
oaktsamhet 

 
Faktisk kostnad 

Övertid personal 700:-/timme 

____________________ 

Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 10   Dnr: NBGK 2019/0012 
 

Skrivelse från Leader Bergslagen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att 

1. sektorn får i uppdrag att se över lämpligt projekt att genomföra genom 
kvarvarande medel i Leader Bergslagen för det ändamål som organisationen 
avser. 

2. sektorchef utses till kontaktperson för Leader Bergslagen. 

Sammanfattning 
Leader Bergslagen är en organisation som har hand om landsbygdsutveckling 
genom jordbruksverket och EU. Organisationen Leader finns i hela Sverige med 
olika regionområden för att stödja projekt och utveckling genom bidrag. 
Kommuner har varit en part i leaderorganisationen i den region man tillhör. 
Leader Bergslagen har varit vilande ett par år då man inte fått medel från 
ovanstående organisationer. Dock finns det lite pengar kvar i Leader Bergslagen där 
man nu efterlyser projekt från kommunen som i kostnad skulle ligga på 30 000 
kronor. Man har också efterlyst en kontaktperson från kommunen som ska vara 
den sammanhållande länken mellan Leader och kommunen och dess projekt och 
projektansökningar som kommer därifrån. Då merparten av landsbygdsutveckling 
ligger i sektorn för demokrati- och samhällsutveckling så fann det naturligt att 
kontaktperson initialt kommer därifrån och att vi nu ger uppdraget att se över 
lämpligt projekt genom Leader för cirka 30 000 kronor. 
 

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

 
Kopia till: 
Leader Bergslagen 
Tillförordnad sektorchef Tobias Back 
Valpärmen 
Kommunsekreteraren 
Akten 
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§ 11   Dnr: NBGK 2018/0189 
 

Yttrande över medborgarförslag - Policy för offentlig 
utsmyckning och hantering av kommunens konst 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget i meningen att demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet ges i uppdrag att följa upp policyn för offentlig 
utsmyckning och hanteringen av kommunens konst. Det står demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet fritt att föreslå påkallade förändringar i en eventuellt 
reviderad policy som en följd av uppföljningen.  

Sammanfattning 
Lars och Marie-Louise Larsson har lämnat in ett medborgarförslag om kommunens 
Policy för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst. Frågan har 
remitterats av kommunstyrelsen till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet. 
Den gällande Policyn för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst 
är antagen av kommunstyrelsen 2012-10-22 § 152. En policy som är antagen för 
drygt sex år sedan kan det finnas anledning att följa upp, dock utan i nuläget ta 
ställning till om och hur policyn ska förändras. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 12   Dnr: NBGK 2017/0245 
 

Tillsättande av grupp för utredande av kulturhus/kulturstråk 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner gruppens sammansättning. 

Sammanfattning 
Utskottet beslutade 2018-11-07, § 86, att uppdra till sektorn för demokrati- och 
samhällsutveckling att tillsätta en grupp att utreda frågan om ett kulturhus. 
Gruppens sammansättning består av: 
Karin Nordlund (initierande) 
Lars-Erik Lärnemark  
Niklas Persson  
Per-Arne Andersson 
Elizabeth Pettersson  
Marianne Ångström  
samt representant från ABF och Folkhögskolan. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Karin Nordlund 
Lars-Erik Lärnemark 
Niklas Persson 
Per-Arne Andersson 
Elizabeth Pettersson 
Marianne Ångström 
Sara Dahlin, ABF 
Tomas Aronsson, Folkhögskolan  
Akten 
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§ 13   Dnr: NBGK 2018/0313 
 

Val till Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Peter Vidberg (DiN) till 

ledamot i valberedningen för Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen. 

2. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser ingen ersättare i 
valberedningen för Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen. 

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 kommande utskottsmöte 
12 december 2018.  
Val av ledamot och ersättare i valberedningen hänsköts på utskottsmötet den 12 
december 2018 till kommande utskottsmöte den 21 januari 2019. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen 
Peter Vidberg 
Valpärmen 
Kommunsekreteraren 
Akten 
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§ 14   Dnr: NBGK 2019/0043 
 

Hyresavtal, Karbenningbygdens ekonomiska förening - 
information 

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

Sammanfattning 
Villkoren i det befintliga avtalet med Karbenningbygdens ekonomiska förening 
behöver ses över när det gäller hyresvillkor och belopp. Tillförordnad sektorchef 
Tobias Back kommer att föra dialog med föreningen i frågan. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Akten 
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§ 15    
 

Rapport från besöksnäringen 

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

Sammanfattning 
 

- Sommarplanering pågår. 

- Engelbrektsloppet lockar många besökare/turister på vintern. 

- Att tänka på vid till exempel vårmarknaden; se till att informationsskyltarna 
på torget inte skyms. 

- Se över rutinerna så att påfyllning av turistbroschyrer sker kontinuerligt. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 16    
 

Rapport från näringslivet 

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

Sammanfattning 
- Näringslivsträffar är inplanerade. 

- Det finns förfrågningar från företagare som vill etablera sig. 

- Scandbio Norberg vill utöka sin anläggning vilket kan leda till 
nyanställningar. Markköp samt upprustning av järnvägen diskuteras.  

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   
 

Rapport om idrottshallen 

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

Sammanfattning 
- Bokningssystem FRI 

Införs vecka 8. FRI är ett system för bokningar samt 
föreningsadministration, till exempel bidragsansökningar, återrapporteringar, 
föreningsregister etcetera. 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 18    
 

Rapport om aktuella personalfrågor 

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

Sammanfattning 
– Rekrytering kulturchef 

 Ansökningstiden har gått ut, 19 stycken sökande, intervjuer kommer 
att ske med 9 sökande i första hand.  

– Nadja Vuorinen, informatör, åter från föräldraledighet 15 januari 
– Eva-Lena Silva, turism/samhällsvägledare, pension från och med 1 februari 
– Dag Celsing, sakkunnig inom kulturmiljövård, timanställd till och med sista 
mars. 
– Cecilia Andersson, arbetar på biblioteket 

____________________ 

 
Kopia till: 
- 
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§ 19    
 

Meddelanden 

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

 
2. Sektorchefen uppdras att sända en skrivelse till Ekomuseum Bergslagen 

med förslag om flytta sin verksamhet till Norberg. 

Sammanfattning 
- Underrättelse angående ansökan om undersökningstillstånd enligt 

minerallagen för området Torvan nr 1 i Norbergs kommun.  
NBKG 2018/0351 

- Undersökningstillstånd för området Torvan nr 1 i Norbergs kommun, 
Västmanlands län. 
NBGK 2018/0351 

- Information till kommunens lotterihandläggare. 
18-571 

- Riktlinjer för utformning av busshållplatser och infrastruktur för busstrafik. 
NBGK 2018/0197 

- Beslut om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, utbyte av 
stolpar som bär stånggången till byggnadsminnet Polhemshjulet på 
fastigheten Kylsbo 3:16 m.fl. i Norbergs kommun. 
NBGK 2018/0290 

- Bildande av naturreservatet Trollbo i Norbergs kommun. 
NBGK 2018/0376 

- Engelbrektsloppet - avtal 
NBGK 2018/0362 

- Rapport Ekomuseum Bergslagen 
- Ändring av datum för beredning från 2019-05-06 till 2019-05-08 

Yrkanden 
Torbjörn Norgren (PNF) yrkar att Ekomuseum Bergslagen föreslås flytta sin 
verksamhet till Tingshuset i Norberg. 
 
Elizabeth Pettersson (S) yrkar att sektorchefen uppdras att sända en skrivelse till 
Ekomuseum Bergslagen med förslag om att flytta sin verksamhet till Norberg. 
____________________ 

 
Kopia till: 
Tillförordnad sektorchef Tobias Back 
Akten: NBGK 2019/0044 
 


