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 § 68    
 

Val av justerare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Henry Lehto (V) att tillsammans 
med ordförande justera dagens protokoll. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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 § 69    
 

Godkännande av dagordning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 70   Dnr: NBGK 2019/0093 
 

Information om projektet "Skateboard och integration" 

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

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 sammanträdet den 20 
maj 2019 för att informera om projektet Skateboard och integration.  
Persson har på grund av misskommunikation inte bjudits in i till sammanträdet den 
20 maj 2019. Det beslutades den 20 maj, paragraf 45, att Persson bjuds in till 
sammanträdet den 24 juni 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
Nicklas Persson, fritidsledare 
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§ 71   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Inför budgetberedningen i augusti 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Presentationen godkänns med redaktionella ändringar. 

2. Sektorchef uppdras att ta fram en sammanställning av erhållna externa 
medel fem år tillbaka. 

3. Sektorchef uppdras att ta fram en ekonomisk jämförelse mellan aktiviteter 
gällande idrott och kultur. 

4. Sammanställningen och jämförelsen ska vara klara senast den 16 augusti 
2019, för redovisning på sammanträdet den 2 september 2019. 
 

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 
inte upprättats till sammanträdet den 20 maj 2019. Sektorchefen uppdras på 
sammanträdet den 20 maj, paragraf 48, att ta fram ett förslag till presentation för 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet som ska redovisas på det extra insatta 
sammanträdet den 24 juni 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
Allmänna utskottet/budgetberedningen 
Sektorchef 
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§ 72   Dnr: NBGK 2019/0001 
 

Svar på uppdrag med anledning av preliminära budgetramar 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till allmänna 
utskottet/budgetberedningen 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Sektorchef får i uppdrag att undersöka om det går att införa flexbussar i 
Norbergs kommuns lokaltrafik som ett alternativ till dagens lokaltrafik samt 
kostnad för detta. 

3. Uppdraget ska vara klart senast den 25 september 2019, för redovisning på 
sammanträdet den 7 oktober 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 budgetberedning den 28 augusti och 4 september 
2019. 

Sektorn för demokrati och samhällsutveckling har tillsammans med Norra 
Västmanlands ekonomiförvaltning upprättat förslag till svar på demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottets uppdrag. 

Något skriftligt svar på demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets uppdrag har 
inte upprättats till sammanträdet den 20 maj 2019. Sektorchefen uppdras på 
sammanträdet den 20 maj, paragraf 46, att sammanställa ett skriftligt svar på 
budgetuppdragen till det extra sammanträdet den 24 juni 2019. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
Allmänna utskottet/budgetberedningen 
Sektorchef 
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§ 73   Dnr: NBGK 2019/0124 
 

Anmälan av delegationsbeslut angående fördelning av 
lovaktivitetspengar 2019 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänner rapporten om fördelning 
av lovaktivitetspengar 2019. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har rekvirerat pengar från socialstyrelsen om lovaktivtetspengar 
för barn och unga. Syftet är att ge barn och unga en meningsfull och ett roligt lov. 
Föreningslivet har haft chans att vara med att söka pengar för att hitta på aktiviteter 
och utifrån ansökningar så har sektorn för demokrati- och samhällsutveckling gjort 
en fördelning.  

LOVAKTIVITETSPENGAR 2019 FÖR BARN 7-15 ÅR 
    

Sökande Beslut 

Norbergs OK 10 000 

SOL-skola= Sommar, Orientering, Lek under en vecka i Juli 
    

Norbergs Tennisklubb 32 000 

Tennisskola vecka 26-31, 3 timmar/vecka för barnen 
    

Norbergs Bangolf 10 000 

Gratis varje tisdag samt inköp av nya klubbor och bollar 
    

Norbergs Brottarklubb 8 000 

Träningar, lekar & rörelse i Brottarhallen och i Nordansjö 24/6-28/6 
    

K.I.M. Kom Igen Människa 25 000 
Hushållsskola "Masterchef Junior" lightvariant 8.00-12.00  
vecka 25-33. Matlagning-bakning-odling-kost & rörelse-sömn-fritid 

    

Rädda Barnen N:a Västmanland   17 000 

Kulturfestival  med olika kulturpunkter 
    

Fritidsgården Unkan  93 000 

Lovsaktiviteter (se separat program) 
    

Summa 195 000 
 

 
 

 
Skickas till: 
Akten 
Norra Västmanlands ekonomiförvaltning 
§ 74  Dnr: NBGK 2018/0076 
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Rapport angående padelbana 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Norbergs tennisklubb har sedan slutet av 2017 haft dialog med kommunen gällande 
att anlägga en padelbana.  
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutade den 2018-03-08 att upplåta 
mark vid Frida Hansdotter Arena för anläggningen.  
Ansökan skickades in till allmänna arvsfonden som beslutade om att tillsammans 
med Västmanlands idrottsförbund och kommunen bevilja pengar till projektet.  
Vid byggandet så insåg man att en lysarmatur stod i vägen för projektet vid Frida 
Hansdotter Arena vilket inte var utmärkt på den karta som man utgick ifrån vid 
planeringen och en ny placering diskuterades inom samma område för bygglovet. 
När en ny placering anlades så beviljade Norra Västmanlands 
Kommunalteknikförbund inte grävtillstånd till projektet på grund utav placeringen.  
För att komma till stånd med en bra och säker placering av padelbana som är 
hållbar så ansåg man att den ursprungliga diskussionen på den så kallade prickmark 
var det bästa alternativet. Egentligen bör man inte bygga på prickmark men i planen 
för Frida Hansdotter Arena som område var kommunens intention att utveckla mer 
spontan verksamhet i område med exempelvis skate eller annat. Padelbanan ligger i 
linje med kommunens intention över området och för att kunna bygga vid 
prickmarken så tog Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnds ordförande 
Towe Winqvist ett ordförandebeslut om att göra ett avsteg från den regeln och 
därmed godkände byggandet. Anledningen till ordförande beslut var att 
tennisklubben redan beställt padelbanan från Portugal och den var på väg så tiden 
var knappt.  
Den nya placeringen är den önskade placeringen från början strax utanför 
parkeringen och man håller på att iordningställa med fyllnadsmassa för att 
säkerställa en säker padelbana. Förhoppningsvis kommer byggandet igång innan 
midsommar och beräknas ta ca 3-4 veckor tills det är klart. 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 75    
 

Rapport från besöksnäringen 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
besöksnäringen: 

 En turistvärd är anställd 

 Visit-appen lanseras om cirka två veckor 

 Turistvärden ska vara mera mobil med hjälp av bland annat en packcykel. 
 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 76     
 

Rapport från näringslivet 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
näringslivet: 

 Centrumföreningen kommer att arrangera till exempel loppis i sommar 

 Folkhälsoplan ska tas fram 

 Planering inför hösten pågår 
 

 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 77    
 

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: 

 Padelbanan har påbörjats 
 
 

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

Rapport om biblioteket 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet beslutar att med hänsyn till 

bibliotekets trångboddhet låter Olle Norbergs huvudmotiv av reliefen sitta 
uppe på nuvarande plats. 

2. Sektorchef uppdras att hitta en annan lämplig plats för resterande delar av 
konstverket som ej sitter uppe i nuläget. 

3. Angående fukten i källaren ska sektorchef Joachim Stridsberg träffa Mikael 
Karlsson, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund den 25 juni 2019. 

4. Återrapport angående punkt 2 och punkt 3 sker på sammanträdet den 7 
oktober 2019. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i DSU 2019 ska Olle Norbergs konstverk på Norbergs 
Kommunbibliotek hängas upp i sin helhet.  Detta innebär i praktiken 
svåröverstigliga problem för biblioteket att få plats med alla sina böcker. 
 

2015 påbörjades en förändring av bibliotekslokalen i form av gallring, översyn, 
inköp av nya hyllor med mera. I samband med det frigjordes den vägg där 
träreliefen sitter så att den idag kommer till sin rätt. Biblioteket har minskat sitt 
bestånd av böcker avsevärt.Men att placera fackföreningstavlorna på den aktuella 
väggen skulle få enorma konsekvenser för bibliotekets verksamhet. 
Biblioteket är i dagsläget väldigt trångbott. Med ett bestånd på cirka 30 000 medier 
är platsen för sociala ytor och läsning redan idag liten. Vid den aktuella väggen står 
11 hyllor placerade. Det handlar om ca 2000 böcker. Där finns några av våra mest 
använda avdelningar, såsom Ny i Sverige, med böcker och information till personer 
som har annat modersmål än svenska. Biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt denna målgrupp, det är fastställt i bibliotekslagen (2013:801). Vi tillhandahåller 
bland annat grammatikböcker, samhällsorienterande böcker och skönlitteratur på 
andra språk (arabiska, persiska, tigrinja, engelska med mera).  
Biblioteket har ingen möjlighet att minska vårt bestånd med ytterligare 2000 böcker. 
Det är oerhört viktigt att biblioteket tillhandahåller ett utbud som är allsidigt, 
angeläget för många och som speglar samhällets mångfald.  
Folkbiblioteken har i sitt uppdrag att finnas till för alla. Det innebär krav på en fri 
och öppen tillgång till information och åsikter, som stärker möjligheten för var och 
en att bilda sig en egen uppfattning. Den samling böcker och information som 
biblioteket tillhandahåller styrs av ett mycket medvetet urval som görs av 
bibliotekets personal. Det urvalet bygger på kvalitet. Att drastiskt bara minska ner 
bibliotekets bokbestånd är därför inte möjligt. 
 

 
 

Skickas till: 
Akten 
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§ 79     
 

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: 

 Unkan har haft skolavslutning ”Ungdomsparty” 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 80   
 

Rapport om aktuella personalfrågor 

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

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

 Bibliotekarietjänst har utlyst, sista ansökan är den 30 juni 2019 
 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 81    
 

Meddelande 

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 
 
Dnr Meddelande 

NBGK 2019/0010 Arrendeavtal mellan Norbergs demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskott och föreningen 
Anrikningsverket 2019 

NBGK 2019/0237 Ordförandebeslut gällande varumärket Visit Norberg 

 Elizabeth Pettersson (S) ger en muntlig rapport från 
”Samverkan kultur och idrott” 2019-06-14. 

 

 
Skickas till: 
Akten 
 
 
 
 


