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§ 41 
 

Val av justerare 

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

 
 
Skickas till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 4 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   
 

Godkännande av dagordning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 43   Dnr: NBGK 2017/0464 
 

Återrapport om framtagande av prioriteringslista för lokalt 
naturvårdsprogram och förslag till Naturvårdsprogram för 
Norbergs kommun 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Naturvårdsprogram för Norbergs kommun antas enligt förslag. 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Prioriteringslistan återremitteras till sektorn demokrati- och samhällsutveckling, 

för komplettering av en tydlig prioriteringsordning och kostnadsförslag. 
 
2. En komplett prioriteringslista ska vara klar senast den 16 augusti 2019, för 

behandling på sammanträdet den 2 september 2019. 
 

3. Dag Celsing inbjudes till sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har via ett LONA-projekt fått pengar för att ta fram ett 
naturvårdsprogram för Norbergs kommun. Programmet presenterades för 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 24 januari 2018-01-24, paragraf 9, 
och skickades därefter på remiss till berörda. Efter behandling av remissvaren har 
ett nytt förslag till naturvårdsprogram tagits fram. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet behandlade programmet den 10 
december 2018, paragraf 125, och beslutade då att återremittera ärendet och ge 
sektorn i uppdrag att ta fram en prioriteringslista samt kostnadsförslag för de 
prioriterade områdena. 
 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling har upprättat en skrivelse gällande 
prioriteringar av åtgärder i programmet. Skrivelsen innehåller prioritering av de 
viktigaste insatserna. Dock framgår inte prioriteringsordning och knappt något 
kostnadsförslag. 
 
Efter demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets behandling av ärendet lämnas 
Naturvårdsprogram för Norbergs kommun vidare till kommunstyrelsen och slutligen 
kommunfullmäktige för antagande. 
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 44 Dnr: 2016.0001.942, NBGK 2018/0165 och NBGK 2019/0095 
 

Planering av prioriterade åtgärder gällande historiska 
byggnader och sevärdheter 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Sektorchefen uppdras att utifrån inventeringen av kulturhistoriska byggnader 

och sevärdheter presentera en skriftlig planering för vilka åtgärder som ska 
prioriteras år 2019 och framåt. 

 
2. Planeringen ska vara klar senast den 16 augusti 2019, för redovisning på 

sammanträdet den 2 september 2019. 
 

3. Dag Celsing inbjudes till sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
I samband med behandling av ett medborgarförslag om inventering av 
kulturhistoriska byggnader och sevärdheter, beslutade demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet den 10 december 2018, paragraf 137, att uppdra åt 
sektor demokrati- och samhällsutvecklings nya chef att utifrån inventeringen planera 
för vilka åtgärder som ska prioriteras år 2019 och framåt. 
 
Sektorchef Joachim Stridsberg ger muntlig information i ärendet. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchefen 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 45   Dnr: NBGK 2019/0093 
 

Information om projektet Skateboard och integration 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Fritidsledare Niklas Persson inbjuds till sammanträdet den 24 juni 2019 för att 
informera om projektet Skateboard och integration. 

Sammanfattning 
I samband med behandling av ett medborgarförslag gällande en skate- och 
kickboardpark, beslutade demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 11 mars 
2019, paragraf 30, att bjuda in fritidsledare Niklas Persson till dagens sammanträde 
för att informera om projektet Skateboard och integration. Persson har på grund av 
misskommunikation inte bjudits in i till dagens sammanträde. 
 

 
 
Skickas till: 
Niklas Persson 
Akten  
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§ 46   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Svar på uppdrag med anledning av preliminära budgetramar 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kallas till ett extra sammanträde 

måndagen den 24 juni 2019, klockan 16.00, i sessionssalen. 
 

2. Sektorchefen uppdras att sammanställa ett skriftligt svar på budgetuppdragen. 
Svaret ska vara klart senast den 10 juni 2019. 

 
3. Sektorchefen uppdras att göra en genomlysning av verksamheten. I 

genomlysningen ska budget, som dock inte behöver vara alltför detaljerad, 
redovisas. Svaret ska vara klart den 19 augusti 2019 för att sedan presenteras på 
utskottets sammanträde den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Allmänna utskottet beslutade under budgetberedningen den 25 och 29 mars 2019, 
paragraf 34, om preliminära budgetramar. I samband med detta beslutades även om 
ett antal uppdrag, med svar till budgetberedningen den 28 augusti och 4 september 
2019. 
 
Något skriftligt svar på demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets uppdrag har 
inte upprättats. 

Yrkanden 
Henry Lehto (V) yrkar att demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kallas till ett 
extra sammanträde för beslut och svar på budgetuppdragen. 
 
Vidare yrkar Henry Lehto (V) att en genomlysning av verksamheten sker. I 
genomlysningen ska budget, som dock inte behöver vara alltför detaljerad, 
redovisas. 
 

 
 
Skickas till: 
Samtliga ledamöter och ersättare 
Sektorchefen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, för upprättande av budget 
Akten 
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§ 47   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Åtaganden för år 2020 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
De föreslagna åtagandena för år 2020 antas.  

Sammanfattning 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling har upprättat ett förslag på åtaganden för 
år 2020. Åtagandena utgår från följande strategiska utvecklingsområden:  
 
1. Den tillgängliga och attraktiva kommunen  

Verksamhetsmål Åtaganden 

I Norberg tas allas förmåga 
tillvara och det finns goda 
möjligheter till livslångt 
livsvitt lärande 

Kommunen ska ta till vara på ungas förmåga och 
idéer samt utveckla ungdomsdemokratin. 

Norberg är en digitaliserad 
och innovativ kommun 

Kommunen ska verka för att kommunicera på 
flera olika kanaler med tydlig avsändare. 

 
2. Samverkan för hållbar tillväxt  

Verksamhetsmål Åtaganden 

Natur och miljöarbete gör det 
enkelt att göra klimatsmarta 
val i vardagen 

Kommunicera ut miljö- och klimatrelaterad 
information såväl inom som utanför 
organisationen. 

 Följa utvecklingen av innovativa lösningar för att 
underlätta vardagen. 

Norberg har ett blomstrande 
näringsliv 

Strategi för näringslivet med tydlig handlingsplan 

 Skapa möjligheter för unga att lära sig mer om 
företagandet 

I Norberg har alla invånare en 
god hälsa med attraktiva och 
hälsosamma boendemiljöer 

Ta fram en hälsoplan som ett styrdokument för 
kommunen i det praktiska arbetet. 

 Arbeta för att få fler attraktiva utemiljöer som 
stimulerar till ett aktivt liv i alla åldrar 

→ 
 
 
 

 



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 10 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47, fortsättning 
 
3. Unik miljö för fritid, kultur och besöksnäring  

Verksamhetsmål Åtaganden 

I Norberg finns ett brett 
utbud av fritids- och 
kulturupplevelser samt 
möjlighet till ett attraktivt och 
varierat föreningsliv för alla. 

Tillsammans med 
kulturarbetare/kulturintresserade sätta ihop ett 
kulturnätverk och årligen genomföra 
kulturarrangemang inom musik, teater och 
konst. 

 Årligen kontakta och träffa merparten av 
föreningar som är bidragsberättigade för att 
utveckla föreningar och stimulera föreningslivet 
för barn och ungdomar. 

 Starta eget kurs för föreningslivet: ”Starta 
gemensamt kurs” med framtagen föreningsguide 
som underlag. 

 Kontinuerligt följa föreningslivets utveckling 
avseende antal föreningar och medlemmar för 
att hålla sig uppdaterad med vad som kan göras 
för att Norberg ska fortsätta vara en 
blomstrande föreningskommun. 

Norberg är en utvecklad 
arrangemangs- och besöksort 

Norberg har och följer en genomtänkt strategi 
för evenemang och besöksnäring 

 Utveckla Norberg som ett varumärke 

 
 
4. Kommunen – en attraktiv arbetsgivare  

Verksamhetsmål Åtaganden 

Norbergs kommun är en 
attraktiv arbetsgivare med 
engagerade, nöjda och stolta 
medarbetare. 
 

Genomföra regelbundna möten för kontinuerligt 
informationsutbyte mellan politik, 
kommunledning och medarbetare. 
 

 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 48   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Inför budgetberedningen i augusti 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ärendet behandlas på demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets extra 

sammanträde den 24 juni 2019. 
 
2. Sektorchefen uppdras att ta fram ett förslag till presentation för demokrati- och 

samhällsutvecklingsutskottet. 
 
3. Therese Elofsson, controller vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 

bjuds in till sammanträdet den 24 juni 2019 för att medverka under ärendet. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsens allmänna utskott sammanträder den 28 augusti och 4 september 
2019 för beredning av budget för år 2020 samt plan för åren 2021-2022. 
Föredragningar hålls den 28 augusti, då kommunstyrelsens utskott ska representeras 
av respektive ordförande och sektorchef. 
 
Något förslag till presentation för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har 
ännu inte upprättats. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchefen 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten   
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§ 49   Dnr: NBGK 2019/0088 
 

Fördelning av övrigt bidrag, medel för arrangemang samt lokal-
/anläggningsstöd år 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar övrigt bidrag enligt följande:  

Belladonnakören Bedriva körverksamhet 3 500 

Fagersta/Norbergs skoterklubb Inköp röjsåg 10 000 

Jarnhesturs islandsklubb Upprustning av klubblokal 21 500 

Karbennings hembygdsförening Hyllor, inredning för en 
permanent utställning 

5 000 

Norbergs AIF Fotbollsskolan 5 000 

Norbergs Bordtennisklubb Värmepumpar, bordtennisbord 5 000 

Norbergs Brottarklubb Ny matta till Frida-hallen 10 000 

Norbergs Orienteringsklubb Skolaktivitet, kartor, utrustning 
m.m. 

2 500 

Norbergs MCK Reparation av maskin 40 000 

Norbergs rid- och travklubb Norbergsdagen Dalatravet 3 000 

Norbergs scoutkår 18 st paddlar 5 000 

Norbergs Skidklubb Skidläger, ungdom 5 000 

Vävstugans vänner Sprida och bevara vävkonsten 2 000  
 117 500 

 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar medel för arrangemang år 
2019 enligt följande: 

Anrikningsverket Norbergs Festival 40 000 

HRF Norbergsavdelningen Allmänt 1 500 

Karbenningby Byalag Underhåll, aktiviteter 5 000 

Norberbergs hembyggdsförening Se verksamhetsplan 25 000 

Norbergs Cykelklubb EngelbrektsTuren 35 000 

Norbergs Cykelklubb EngelbrektsGravel 5 000 

Norbergs Elvisvänner Elvisdagarna 25 000 

Norbergs Orienteringsklubb Engelbrekts-Sommar 2 500 

SPF Seniorerna Allmänt 1 500 

  140 500 
 

→ 
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§ 49, fortsättning 
 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet fördelar lokal-/anläggningsstöd för år 
2019 enligt följande: 

Fagersta/Norberg Skoterklubb 6 775 

Jarnhesturs islandsklubb 28 500 

Norbergs AIF 43 000 

Norbergs Bordtennisklubb 40 750 

Norbergs Cykelklubb 10 750 

Norbergs Flygklubb 14 450 

Karbenning Hembygdsförening 2 500 

Norbergs Kraftsports Förening 37 000 

Norbergs MCK 1 000 

Norbergs rid- och travklubb 7 900 

Norbergs scoutkår 20 250 

Norbergs Skidklubb 19 155 

Norbergs Tennisklubb 16 000 

  248 030 
 

Sammanfattning 

Varje år fördelar demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet det budgeterade 
föreningsbidrag som inte har använts, så kallat övrigt bidrag. Utskottet beslutade 
den 11 mars 2019, paragraf 28, att ordinarie ledamöter träffas för att göra en 
fördelning av övrigt bidrag för år 2019, för beslut under dagens sammanträde. 
 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling har tillsammans med utskottet arbetat 
fram ett förslag på fördelning av övrigt bidrag, medel för arrangemang samt  
lokal-/anläggningsstöd för år 2019. 

Yrkanden 
Elizabeth Pettersson (S) samt Henry Lehto (V) yrkar bifall till förslaget på 
fördelning av övrigt bidrag, medel för arrangemang samt  
lokal-/anläggningsstöd för år 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Berörda föreningar, inklusive rekvireringsblankett 
Akten   



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 14 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 50   Dnr: NBGK 2018/0143 
 

Utvärdering av taxor för idrottshallen i Frida Hansdotter Arena 
samt taxa för hyra av omklädningsrum 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
1. Taxorna för Frida Hansdotter Arena, som beslutades av kommunfullmäktige 

den 4 mars 2019, paragraf 27, förblir oförändrade och gäller tills vidare. 
 
2. Taxorna kompletteras med avgift för hyra av omklädningsrum (två rum per 

uthyrning) för 55 kronor per timme. 
 
3. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet uppdras att påbörja en 

genomlysning av taxorna under hösten år 2020. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 27 augusti 2018, paragraf 86, att anta taxor för 
idrottshallen i Frida Hansdotter Arena för år 2018. I samband med detta fick 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet i uppdrag att utvärdera nivåerna på 
taxorna under år 2018 och om så behövs komma med ett nytt förslag för år 2019. 
 
Den 10 december 2018, paragraf 126, behandlade utskottet ett ärende om 
utvärdering av taxorna. Utskottet beslutade att utvärdering av taxor presenteras 
under kvartal två år 2019, dock senast på utskottets sammanträde den 20 maj 2019 
så att eventuella nya taxor hinner tas vidare till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige innan sommaren. Vidare fick sektorn i uppdrag att göra förslag 
på taxor för det som saknas. Dessa presenteras för utskottet den 21 januari 2019, 
paragraf 9, och antogs senare av kommunfullmäktige den 4 mars 2019, paragraf 27. 
 
Sektorn demokrati- och samhällsutveckling har utvärderat taxorna. Uppfattningen 
är att taxorna för idrottshallen är välgrundade. Det saknas dock taxa för att hyra 
enbart omklädningsrum. Sektorns förslag är att omklädningsrummen vid uthyrning 
bör vara två till antalet för att främja både tjejer och killar till idrottande och att det 
bör omfatta 50 procent av timpristaxan som ligger på 110 kronor per timme, det vill 
säga 55 kronor per timme. 

Yrkande 
Elizabeth Pettersson (S) yrkar bifall till demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 
 
 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 51   Dnr: NBGK 2019/0227 
 

Hantering av företagsskyltar 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att presentera ett förslag till 

principbeslut avseende hanteringen av ärenden gällande företagsskyltar. 
 

2. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att ta kontakt med företagen 
på Spännarhyttans industriområde för att utreda om frågan fortfarande är 
aktuell samt i så fall utröna vem som ska bära driftkostnaderna för belysningen. 
Utifrån detta ska sektorn ge förslag på hur ärendet ska hanteras vidare. 
 

3. Ett skriftligt svar på uppdragen ska vara klart den 16 augusti 2019, för 
behandling på sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen behandlade den 12 april 2016, paragraf 49, en fråga om 
företagsskyltar. Bakgrunden var att frågan vid ett flertal tillfällen kommit upp vad 
gäller belysning av företagsskyltar som antingen står på kommunens mark eller där 
det behöver grävas över kommunens mark för att få fram el till skylten. Det finns 
ett behov av att formulera ett principbeslut kring hanteringen av dessa ärenden för 
att bland annat underlätta den kommunala administrationen, få en likformighet i 
besluten och för att analysera konsekvenserna av olika lösningar. Vid tidpunkten för 
kommunstyrelsens beslut fanns en konkret förfrågan gällande belysning till en 
företagsskylt vid Spännarhyttans industriområde. 
 
Då dåtida näringslivsorganisation, Tillväxtgruppen i norra Västmanland (TVG) var 
på väg att lösas upp och numera har upphört, beslutade kommunstyrelsen att 
hänskjuta frågan till den enhet som kommer att hantera näringslivsfrågorna år 2017. 
 
Näringslivsfrågor ligger numera under demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets 
ansvarsområde, varför frågan om hantering av företagsskyltar och skylten vid 
Spännarhyttans industriområde specifikt nu aktualiseras igen. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling 
Akten 
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§ 52   Dnr: NBGK 2019/0226 
 

Stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom 
föreningslivet eller det kulturella området 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutskottet beslutar följande: 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att stipendiet utdelas till 

den nominerade. 
 
2. Ordförande Marianne Ångström (S) och vice ordförande Elizabeth  

Pettersson (S) får i uppdrag att kontakta den nominerade. 
 

3. Ordförande Marianne Ångström (S) och tillförordnad besöks- och 
näringslivschef Tobias Back får i uppdrag att ta fram en motivering. 

 
4. Stipendiet delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2019 vid Karlberg. 

Ordförande Marianne Ångström (S) tjänstgör som stipendieutdelare. Vice 
ordförande Elizabeth Pettersson (S) tjänstgör om Ångström får förhinder. 

 

Sammanfattning 
Årligen utser demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet mottagare av Norbergs 
kommuns stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller 
det kulturella området. Sökande behöver inte vara folkbokförd i kommunen. 
Utskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild 
person, kollektiv eller förening/organisation, som gjort förtjänstfulla insatser för 
förenings- eller kulturlivet. 
 
Stipendiet har utannonserats på hemsida och Facebook vid flertalet tillfällen. I år 
har en nominering inkommit. 
 

 
 
Skickas till: 
Stipendiaten 
Ordförande 
Vice ordförande 
Tillförordnad besöks- och näringslivschef 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten   
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§ 53   Dnr: NBGK 2019/0193 
 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets bidrag för ett 
medmänskligt Norberg som bot för ensamhetsepidemi 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen 
Redovisningen av vad demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet bidrar med för 
ett medmänskligt Norberg som bot för ensamhetsepidemi godkänns. 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Sektor demokrati- och samhällsutveckling uppdras att genomföra det av 

kommunfullmäktige beslutade uppdraget att inventera vad som finns att göra i 
Norberg och sammanställa detta i en lättläst skrift. 

 
2. Skriften ska vara klar senast den 23 september 2019 för godkännande av 

demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 7 oktober 2019. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 38, att delvis bifalla en 
motion inlämnad av Putte Dahlström (PNF) om ett medmänskligt Norberg som 
bot för ensamhetsepidemi. Från varje utskott avkrävs en redovisning av vad 
utskottet kan bidra med för att uppfylla motionens intention. Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet ska även utföra uppdraget att inventera vad som finns 
att göra i Norberg och sammanställa detta i en lättläst skrift. 

 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade om yttrande över motionen 
den 10 december 2018, paragraf 133. I yttrandet angavs att 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 
informatören se hur det skulle kunna presenteras som en lättläst skrift. 
 
Efter att motionen har bifallits, har sektor demokrati- och samhällsutveckling 
upprättat en skrivelse i ärendet. Uppfattningen är att en lättläst skrift kan göras hur 
stor som helst eller hur liten som helst. Det finns idag ett flertal skrifter bland annat 
hos folkhögskolan som används för nyanlända. Utöver detta så har vi på vår 
hemsida föreningsregister samt evenemangskalender för att få det senaste över vad 
som händer i Norberg. Detta finns lättillgängligt digitalt men också lättläst och för 
de som inte har tillgång till dator så har biblioteket varit behjälpliga. Sektorn ser inte 
behovet av att göra ännu en skrift utan ser till att kommunens information blir mer  

→ 
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§ 53, fortsättning 
 
lättillgänglig generellt. Kommunen ser dock folkhögskolans skrift om föreningslivet  
som ett bra komplement och fyller det syfte som motionären eftersträvar. Att göra  
en skrift som täcker upp allas intresse och behov anses vara för stort för att få med i 
en skrift. Därför anser sektorn att jobba med tydlighet i kommunikationskanalerna. 
 
Sektorn jobbar för att göra en föreningsguide generellt över hur föreningslivet 
fungerar och hur man går med i en förening. Denna guide är påbörjad men inte 
avslutad och detta beror på prioriteringar.  
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Sektorchefen 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
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§ 54   Dnr: NBGK 2017/0465 
 

Återrapport om förtydligande av föreningsstödjarens uppdrag 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Uppdraget förtydligas med att bidraget ska syfta till att främja föreningars 

förmåga att få in fler barn och unga in i föreningslivet där tappet är som störst. 
 

2. Medlen ska användas för att motverka ungas stillasittande och motivera fler att 
röra på sig. 

 
3. Föreningsstödjaren Fredrik Persson uppdras att inkomma med 

verksamhetsberättelse samt ekonomisk redogörelse hur bidraget har använts 
utifrån föreningen Engelbrektsloppets arbetsinsats för att rekvirera pengar i 
september år 2019 för kvarvarande 100 000 kronor detta år. 

 
4. Föreningsstödjaren Fredrik Persson uppdras att inkomma med verksamhetsplan 

samt budget för att rekvirera pengar för år 2020. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet har enligt kommunfullmäktige beslut 
den 27 augusti 2018, paragraf 89, i uppdrag att hantera utvecklingsmedel till en 
föreningsstödjare/föreningsadministratör. Projektet sträcker sig under åren  
2018-2021 och har pågått sedan slutet av juli år 2018. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 21 januari 2019, 
paragraf 3, att ge tillförordnad sektorchef i uppdrag att tillsammans med 
föreningsstödjaren se över tidigare skrivningar och beslut samt förtydliga dessa, med 
presentation på sammanträdet den 11 mars 2019. 
 
Ärendet togs upp för behandling av utskottet den 11 mars 2019, men då uppdraget 
inte var utfört återremitteras ärendet för behandling på dagens sammanträde. 
 
Sektorn demokrati- och samhällsutveckling har upprättat en skrivelse i ärendet. 
Norbergs kommun ställde ett motkrav att tio föreningar skulle ansluta sig till 
projektet och vara delfinansiärer för att motivera arbetet med föreningsstödjare. För 
att föreningar skulle motiveras att nyttja föreningsstödjaren så skulle varje förening 
erlägga en symbolisk summa för att vara delfinansiärer i projektet. Norbergs 
kommun betalade under september ut ett projektstöd på 300 000 kronor för år 
2018, trots att projektet inte var igång förrän juli/augusti. 
 
Då ingen föreningsstödjare funnits tillgänglig under perioden december år 2018 till 
mars år 2019 så bör detta bidrag skjutas fram till den 1 januari 2020. Bidraget ska  

→ 
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§ 54, fortsättning 
 
inte ingå i den ordinarie verksamheten utan ska vara som stöd till föreningar för 
administrativt arbete, utveckling av medlemsantal samt barn- och 
ungdomsverksamhet. Det kan även vara ett stödjande bidrag för att minska 
stillasittande hos barn och unga samt få fler i åldern 10-18 in i föreningslivet.  
 

 
 
Skickas till: 
Föreningsstödjaren 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 21 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55   Dnr: NBGK 2019/0080 
 

Yttrande över motion om en djurbadplats 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ärendet återremitteras till sektor demokrati- och samhällsutveckling för att i 

samråd med Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund undersöka om det 
finns någon lämplig plats för djurbad och i övrigt bemöta motionens 
förslagspunkter. 
 

2. Ett nytt förslag till yttrande ska vara klart den 16 augusti 2019, för behandling 
på sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion om en hundbadplats samt bad för 
djurägare. Förslagen i motionen är följande: 

 En av badplatserna i Norberg ska tillåta djur. 

 Om det kommer pengar åter från Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund, NVK, så ska en del av dessa öronmärkas för att 
utöka antalet badplatser som sköts av kommunen eller NVK. 

 Norbergarna får vara med och tycka till kring var badplatsen ska placeras 
och/eller val av badplats. 

 

Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 33, att lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet för att i samråd med NVK avge 
yttrande, med svar till kommunstyrelsen senast den 22 maj 2019. 
 

Sektor demokrati- och samhällsutveckling har lämnat in en skrivelse i ärendet. 
Sektorn anser att en hundbadplats är bra och ännu bättre om kommunen kan ha en 
officiell plats att marknadsföra. I enlighet med motionären tycker sektorn att det är 
prioriterat att ha skötsel kring våra badplatser. Idag finns ett flertal platser där 
hundägare kan ta sina hundar för bad. Sektorns mening är att skilja på hundbadplats 
och där människor vistas av hänsyn till allergier och människors rädsla för djur. 
Sektorn har inte i sin befintliga budget möjlighet att anlägga en officiell 
hundbadplats utan ser hellre över tillgängligheten där man badar med sin hund idag. 
Detta förutsätter att det är på kommunal mark. 
 

Bad med hund finns reglerat i kommunens lokala ordningsföreskrifter, paragraf 13: 
Det är förbjudet att bada med hund på kommunens badplatser som i lokala ordningsföreskrifter 
är benämnda: Campingbadet, Flikenbadet, Bågenbadet och Lillsjöbadet. 
 
 

 

 
Skickas till: 
Sektorchefen 
Akten  
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§ 56   Dnr: NBGK 2019/0079 
 

Yttrande över motion om begränsning av invasiva arter och 
förslag om kräftfiske 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ärendet återremitteras till sektor demokrati- och samhällsutveckling för 

framtagande av ett förslag till yttrande. 
 
2. Yttrandet ska vara klart senast den 16 augusti 2019, för behandling på 

sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Liane Blom (L) har lämnat in en motion gällande begränsning av invasiva arter och 
förslag om kräftfiske. I motionen föreslås följande: 

 Kommunen upprättar en handlingsplan för invasiva arter och på hur vi tänker 
begränsa dem. Detta i syfte att stärka den biologiska mångfalden. 

 Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund får i uppdrag att se till att det 
går att begränsa lokor längs med riksvägen till Fagersta. 

 En allmän kräftfiskeperiod inrättas i Norberg enligt Mullsjömodellen. 

 Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att undersöka hur 
eventuellt genomförande av kräftfiske skulle kunna se ut i Norberg, gärna i 
samarbete med föreningslivet. 

 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 32, att lämna motionen 
till kommunstyrelsen för beredning. Motionen har därefter remitterats till 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet för yttrande om kräftfiskeförslagen, 
med svar till kommunstyrelsen senast den 22 maj 2019. Något förslag till yttrande 
har dock inte upprättats. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchefen 
Akten 
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§ 57   Dnr: NBGK 2019/0070 
 

Yttrande över medborgarförslag om ånära utomhusgym/ 
träningsstation i centrala Norberg 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ärendet återremitteras till sektor demokrati- och samhällsutveckling för att 

bemöta medborgarförslaget med synpunkter ur folkhälsoperspektiv och ett 
eventuellt behov av ytterligare en träningsanläggning. 

 
2. Ett nytt förslag till yttrande ska vara klart den 16 augusti 2019, för behandling 

på sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag gällande ånära utomhusgym/träningsstation i centrala 
Norberg har lämnats in. Förslagsställaren föreslår att kommunen skapar robusta 
och underhållseffektiva träningsredskap. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 4 mars 2019, paragraf 4, att lämna 
medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Medborgarförslaget har 
därefter remitterats till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet för yttrande, 
med svar till kommunstyrelsen senast den 22 maj 2019. I yttrandet önskas 
synpunkter utifrån folkhälsoaspekt och eventuellt behov av en ytterligare 
träningsanläggning. 
 
Sektor demokrati- och samhällsutveckling har lämnat in en skrivelse i ärendet. 
Medborgarförslaget ligger i linje med sektorn och Norbergs kommuns intention. 
Sektorn har tagit initiativ till att påbörja ett arbete för att se möjligheterna till en 
medborgarpark eller en generationsöverskridande park längs med ån. Detta som ett 
led i en utökad medborgarservice men också en förstärkning i besöksnäringen att 
erbjuda en attraktiv samlingsplats i Norberg. Då arbetet är precis initierat och i 
planeringsstadiet så ber sektorn med att få återkomma med förslag och 
kostnadskalkyl. Därmed förslår sektorn att motionen anses besvarad. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchefen 
Akten   
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§ 58   Dnr: NBGK 2019/0091 
 

Äskande om medel till utrymningsväg vid Berghuset 
(Besökscentrum) 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Sektorn får i uppdrag att inom ram verkställa utrymningsvägen snarast. 
2. Återrapport av ärendet ska ske på sammanträdet den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Södra Dalarnas Räddningsförbund, SDR, har den 5 december 2018 genomfört en 
brandtillsyn vid besökscentret vid Karlberg. Där framkommer det en avsaknad av 
utrymningsväg på övervåningen, som idag fungerar som kontor. Ett lagkrav är att 
kunna utrymma åt minst två håll. För att säkerställa kravet och personalens säkerhet 
så anser sektorn för demokrati- och samhällsutveckling att detta måste åtgärdas. 
 
Sektorns förslag är att genomföra detta i samband med att man byter tak på 
uteplatsverandan och där i anslutning kan inrätta en nödutgång. Det kommer 
givetvis att kosta mer än själva bytet och därmed äskas mer finansiering som täcker 
upp och säkerställer en utrymningsväg. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 11 mars 2019, paragraf 
33, att delegera till ordförande att ta ett ordförandebeslut om äskandet efter det att 
offerter inkommit. 
 
Strax efter utskottets sammanträde i mars fick sektorn godkänt från SDR att det 
räcker med en utrymningsstege med skyddsbåge. Det blir därmed en väsentligt 
billigare lösning än som först var planerat att sätta upp en trappa. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchefen 
Akten   
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§ 59   Dnr: NBGK 2019/0003 
 

Redovisning av delegationsbeslut 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tar del av redovisat delegationsbeslut. 

Sammanfattning 
Följande delegationsbeslut redovisas till demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet: 

Diarienummer Beslut Beslutsdatum Delegat 

NBGK 
2019/0010-53 

Ordförandebeslut 
gällande 
överenskommelse för 
Ett kulturliv för alla - teater 

2019-04-29 Marianne 
Ångström (S) 

 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 26 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Ekonomisk rapport 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

 
Sammanfattning 
Sektorchef Joachim Stridsberg och tillförordnad besöks- och näringslivschef Tobias 
Back avger en ekonomisk rapport. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 27 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61    
 

Rapport från besöksnäringen 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
besöksnäringen: 

 Visitnorberg.se 

 App - Visit Norberg 

 Lådcykel är inköpt för att kunna bedriva en mobil turistinformation 

 Frida Hansdotter - ambassadör för turistnäringen 

 Tre berättarbänkar ska köpas in i början av sommaren 

 Schack vid paviljongen 

 Badplatserna ska ses över 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 62    
 

Rapport från näringslivet 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
näringslivet: 

 Träff med Svenskt näringsliv den 22 maj 2019 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 63    
 

Rapport om idrottshallen 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
idrottshallen Frida Hansdotter Arena: 

 Andra kommuner är intresserade av att komma och titta på hur hallen är byggd 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 64   Dnr: NBGK 2019/0119 och 2019/0120 
 

Rapport om biblioteket 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Sektorchef får i uppdrag att tillsammans med bibliotekspersonal se över en 

lösning för de nedplockade relieferna av konstnär Olle Norberg. 
Återrapport sker vid utskottets sammanträde den 2 september 2019. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
biblioteket: 

 Biblioteket installerar ett nytt webbaserat bibliotekssystem, Koha, den 27 maj.   

 Elizabeth Pettersson (S) har lämnat över synpunkter angående fukt i bibliotekets 
källare till Christer Wallin, vice ordförande i Norra Västmanlands 
Kommualteknikförbund, NVK. 
Personalen uppmanas att ringa till NVK´s felanmälan och anmäla fukten. 

 
Vid föregående sammanträde den 11 mars 2019, paragraf 37, beslutade utskottet i 
samband med rapporter om biblioteket följande: 
1. De nedtagna relieferna av konstnär Olle Norberg ska åter sättas upp på sin 

ursprungliga plats. 
2. Elizabeth Pettersson tar med sig frågan om fukt i källaren till Norra 

Västmanlands Kommunalteknikförbunds, NVK, nästa direktionssammanträde 
den 28 mars 2019. 

3. Återrapport av dessa punkter ska ske på utskottets nästa sammanträde  
den 20 maj 2019. 

 

 
 
Skickas till: 
Akten 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 31 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 65    
 

Rapport om fritidsgårdarna Unkan och Folkis 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
ungdomsgårdarna: 

 Planering pågår inför sommaren 

 Sommarlovspengar är fördelade 
 

 
 
Skickas till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 32 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 66    
 

Rapport om aktuella personalfrågor 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
aktuella personalfrågor: 

 Intervjuer av turistvärdar pågår 
 

 
 
Skickas till: 
- 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 33 (33)  

Sammanträdesdatum  

2019-05-20  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 67    
 

Meddelanden 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tar del av meddelandena. 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 
 
Dnr Meddelande 

NBGK 2018/0361 Bidrag för utförande av huvudstudie vid det 
föroreningsskadade området Thorshammars verkstad, 
Norbergs kommun 

NBGK 2019/0092 Beslut KF § 70 2019-05-06 - Uttag ur Mimerlavsfonden 
för renovering av laven 

NBGK 2019/0040 Beslut om tillstånd till markangrepp inom Kallmora 
konstkanal, L2003:6496, inom fastigheten Kallmora 1:116 
i Norbergs kommun, Västmanlands län 

NBGK 2019/0148 Beslut om undersökningstillstånd för området 
Halvarsbenning i Norbergs kommun 

19-255 Förfrågan om undersökningsplan och kostnadsberäkning 
för arkeologisk utredning etapp 1 inför byggande av 
Vindpark Målarberget i Norbergs kommun i Västmanland 
och Avesta kommun i Dalarna 

19-255 Beslut om arkeologisk utredning avseende 
stenålderslokaler i form av kart- och arkivstudier inför 
byggande av Vindpark Målarberget i Norbergs kommun i 
Västmanlands län och Avesta kommun i Dalarnas län 

19-245 Ekomuseum Bergslagen, protokoll 2019-03-01 samt 
årsredovisning. 
Elizabeth Pettersson (S) rapporterade muntligt från 
årsstämman i Ekomuseum. Norbergs kommun har 
formellt lämnat in en begäran om att förlägga 
besökscentrum vid Nya Lapphyttan.  
 

Elizabeth Pettersson (S) rapporterar muntligt om regional 
samverkan 2019-04-26. 

 

 
Skickas till: 
Akten 
 


