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§ 82    
 

Val av justerare 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet utser Peter Vidberg (DiN) att 
tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. 

 
 
Skickas till: 
- 
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§ 83    
 

Godkännande av dagordning 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Dagordningen godkänns med nedan gjord ändring: 

 Punkt 22, Rapport om sammanställning av det nuvarande behovet och 
beställning av skyltar till besöksmål,  utgår. 

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

Framtagande av prioriteringslista för lokalt naturvårdsprogram 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Naturvårdsprogram för Norbergs kommun antas. 
2. Prioriteringslistan antas som bilaga till Naturvårdsprogram för Norberg. 

 

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, 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. 
 

Naturvårdsprogram för Norberg kommun innehåller ett stort antal åtgärdsförslag.  
Här följer en prioritering av de viktigaste insatserna. 

1. Skötseln av Klackbergs naturreservat är den åtgärd i naturvårdsprogrammet 
som ska få högst prioritet.  
Den stora årliga kostnaden för skötseln härrör sig till den stora mängd sly 
som årligen måste avverkas för att behålla Klackberg som ett attraktivt 
besöksmål. Årlig kostnad cirka 250 000 kronor. 

2. Ett annat område som ska prioriteras är Digerkälla, som framförallt har 
stora kulturvärden.  
Enligt Mårten Berglind på Länsstyrelsen kan Digerkälla bli föremål för 
reservatbildning. Med en överenskommelse mellan kommunen och 
markägaren skulle man kunna ge skydd åt värdefulla träd.  
Engångskostnad cirka 20 000 kronor. 

3. Ett tredje område som ska ha hög prioritet är Karsbo äng.  
Ängen sköts idag av ideella krafter ibland annat Norbergs Naturskydds-
förening. Ett mindre årligt ekonomiskt bidrag till Naturskyddsföreningen 
för skötseln av Karsbo äng skulle kunna få stor betydelse för att bevara de 
stora botaniska värdena. Årlig kostnad cirka 10 000 kronor. 
 

Dag Celsing, konsult inom kultur, kulturmiljövård, naturvård och bibliotek, 
medverkar på sammanträdet för att informera om ärendet. 
 

Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 85   Dnr: NBGK 2018/0165 
 

Planering och prioriterade åtgärder gällande historiska 
byggnader och sevärdheter 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Planering- och prioriteringslistan gällande åtgärder gällande historiska byggnader 
och sevärdheter antas. 

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. 
 
Prioriterade åtgärder gällande historiska byggnader och sevärdheter för 2019, har 
gjorts genom de extra 250 000 kronor som är öronmärkta för Norbergs kommuns 
kulturmiljöer.  
De kulturmiljöer demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet prioriterade 2019 är 
bland annat: 

 Montering av dragstål på Thorshammars verkstad. 

 Målning och byte av stolpar vid Polhemshjulet. 

 Renovering av byggnaderna på Nya Lapphyttan. 

Dessutom har ett omfattande säkerhetsarbete på Mimerlaven genomförts under 
våren 2019. Kostnaden för detta säkerhetsarbete har tagits ur Mimerlavsfonden. 

Prioriterade åtgärder gällande historiska byggnader för 2020 och framåt:  

 Omfattande sly och röjarbete ska göra Klackbergsområdet till ett ännu 
intressantare besöksmål.  

 Renovering av byggnaderna på Nya Lapphyttan fortsätter. 

 Utveckla elförsörjningen i Mimerlaven för att göra Mimerlaven till en 
attraktiv scen för större kulturarrangemang.  

 Konstkanalen, både själva kanalen och den tillhörande vandringsleden. 

Dag Celsing, konsult inom kultur, kulturmiljövård, naturvård och bibliotek, 
medverkar på sammanträdet för att informera om ärendet. 

 
 
Skickas till: 
Dag Celsing 
Akten 
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§ 86   Dnr: NBGK 2019/0005 
 

Ekonomisk rapport 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Budgetuppföljning med helårsprognos per den 31 juli 2019. 
 
Therese Elofsson, controller vid Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, 
medverkar på sammanträdet för att avge en ekonomisk rapport. 

 
 
Skickas till: 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 8 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87   Dnr: NBGK 2019/0315 
 

Verksamhetsberättelse delår 2019 för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Verksamhetsberättelse för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet godkänns.  

Sammanfattning 
Sektor demokrati och samhällsutveckling har upprättat ett förslag till 
verksamhetsberättelse för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet.  
Delårsrapporten innehåller en sammanfattning av utskottets verksamhet under 
perioden. Förutom beskrivning av årets första åtta månader ska redovisningen även 
innehålla en prognos för hela året.  
 
Joachim Stridsberg, sektorchef, redogör för demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottets åtagande och dess trendindikator. 

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

Genomlysning av verksamheten 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ärendet återremitteras till sektor demokrati- och samhällsutveckling. 
2. Ärendet tas upp på sammanträdet den 7 oktober 2019. 

Sammanfattning 
På sammanträdet den 20 maj 2019 uppdras sektorchefen att göra en genomlysning 
av verksamheten. I genomlysningen ska budget, som dock inte behöver vara alltför 
detaljerad, redovisas på sammanträdet den 2 september 2019. 

 
Yrkande 
Niklas Johansson (S) yrkar återremiss av ärendet på grund av sent inkomna 
handlingar till utskottet.  
Kibbe Larsson (V) bifaller Johanssons förslag. 

 
 
Skickas till: 
Sektorchef Joachim Stridsberg 
Akten 
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§ 89   Dnr: NBGK 2019/0314 
 

Taxor för uppställningsplats  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

1. Fastställa taxa för husbilar vid ställplatsen Frida Hansdotter arena till 100 
kronor per dygn, inklusive el.  

2. Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling uppdras att skylta upp 
ställplatsen vid Frida Hansdotter arena. 

3. Sektorchef för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet får i uppdrag att 
se till att ställplatsen marknadsförs på sociala medier. 

Sammanfattning 
Sedan Frida Hansdotter arena sattes i bruk så har möjlighet funnits till 
uppställningsplatser, tre stycken, på kortsidan av arenan.  
El finns framdraget och är anpassat för husbilar. Toalett samt dusch finns inne i 
arenan.  
Denna fråga aktualiseras då husbilscamping är populärt samt att flera ställplatser för 
tillfällig beläggning finns i flera kommuner.  
Sektorn diskuterar lämpliga rutiner för att hantera ärendet och kommit fram till en 
tillfällig lösning. I nuläget kan detta ske manuellt av personal som bokar övriga 
kommunala lokaler och kostnader kan hanteras via swish. Sektorn undersöker 
möjlighet till en betalautomatlösning för framtida bruk.  
För att vi ska kunna erbjuda besökare en ställplats behöver taxa fastställas utifrån 
den service som arenan kan erbjuda. Snittpriset för andra kommuner är cirka 100 
kronor per dygn.  
 

Yrkanden 
Torbjörn Norberg (PNF), Peter Vidberg (DiN) och Kibbe Larsson (V) yrkar bifall 
till förslaget angående taxor för uppställningsplats. 
 

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

Hantering av företagsskyltar 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. I möjligaste mån upplåts egen mark om så är nödvändigt, som inte strider 

mot exempelvis utvecklingsplan eller annat, för skyltning och exponering 
utav företag.  

2. Drift och kostnader ska bekostas av näringsidkare 

Sammanfattning 
Sektorn uppdrogs den 20 maj att ta fram ett principbeslut gällande hantering av 
företagsskyltar. I samma ärende fick sektorn i uppdrag att se över Spännarhyttans 
företagsskyltar och vem som bär driften utav den. 
 
Vid kontakt med företagare i Spännarhyttan så har man löst situationen gällande 
driften utav den då man själva bekostat detta.  
 
Gällande principbeslut så ska Norbergs kommun verka för att företagandet ska 
blomstra i kommunen och därför är exponering av företagen viktig.  
Ett företag som vill marknadsföra sig och synas skall hålla sig till de aktuella regler 
och förordningar som gäller och som kontrolleras utav Västmanland-Dalarna miljö- 
och byggnadsnämnd.  
Norbergs kommuns roll för att stötta företagandet bör vara att i möjligaste mån 
upplåta egen mark, om inget annat föreskrivs, för skyltning. Med det menas att det 
inte ska strida mot kommande utvecklingsplan för kommunen eller andra planerade 
etableringar eller på annat sätt strider mot regler gällande skyltning. Om så sker efter 
skyltning bör kommunen ombesörja flytt och verkställa på annan lämplig plats efter 
beslut.  
Drift och underhåll av företagsskyltar bör på förhand vara bestämt om vem som 
sköter om innan beslut om upplåtelse av mark tillåts. På så vis tar kommunen 
ansvar och verkar för att exponeringen blir så bra som möjligt och driften sköts 
som en del av den dagliga driften av företaget.  
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 91   Dnr: NBGK 2019/0281 
 

Rutin för exponering/ påfyllning av broschyrer  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rutiner och åtgärder för exponering/ påfyllning utav broschyrer godkänns. 

Sammanfattning 
I och med turistsäsongen 2019 fortlöpt så har en rutin tagits fram gällande 
påfyllning för att täcka upp behovet av broschyrer.  
Påfyllning har skett bestämda dagar och två till antalet samt vid behov. De flesta 
företagen som fungerat som en service point har kunnat mottaga kartonger av 
kartor och broschyrer.  
Den turistcykel som köpts in har fungerat som en avlastning på de större 
besöksmålen och när det varit arrangemang som då varit fylld med broschyrer för 
besökare. På så vis så täcker vi upp så att broschyrer ska finnas tillgängligt hela 
tiden.  
Till turistsäsongen 2020 så kommer det bli ännu tydligare då turistcykeln kommer 
att användas ännu mer och att den kan användas på försäsongen. Utvärdering 
kommer också påvisa var resurserna kommer att behövas inför 2020.  
I och med satsningen av Visit Norberg så kommer också en översyn utav 
broschyrer att tas fram till 2020 så att det blir enhetligt och i enlighet med 
varumärket Visit Norberg. I den översynen kommer vi också att ta fram förslag till 
broschyrställ som täcker upp behovet för att få en mer enhetlighet och tydlighet för 
våra turister.  
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
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§ 92   Dnr: NBGK 2019/0273 
 

Uppföljning av policy för offentlig utsmyckning och hantering av 
kommunens konst 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. En arbetsgrupp bestående av Joachim Stridsberg (sammankallande), 

Torbjörn Norgren (PNF), Elizabeth Pettersson (S) samt Henry Lehto (V) 
bildas. 

2. Arbetsgruppens uppgift är att se över och eventuellt revidera Policy för 
offentlig utsmyckning och hantering av  kommunens konst. 

Sammanfattning 
Policyn för offentlig utsmyckning och hantering av kommunens konst är över sju år 
gammal. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet anser att policyn behöver ses 
över och eventuellt revideras. 
 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår att en arbetsgrupp bildas dit 
policyn ska remitteras. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchef Joachim Stridsberg 
Torbjörn Norgren 
Elizabeth Pettersson 
Henry Lehto 
Akten 
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§ 93   Dnr: NBGK 2019/0297 
 

Sammanställning av erhållna externa medel fem år tillbaka 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Sammanställningen godkänns. 

Sammanfattning 
På sammanträdet den 24 juni 2019, paragraf 71 fick sektorchef i uppdrag att ta fram 
en sammanställning av erhållna externa medel fem år tillbaka. 

 

 
Skickas till: 
Akten 
  

Idrott ID 5300+5301 2018 2017 2016 2015 2014 

Konto Konto (T)           

36990 Övriga intäkter -200 000 -142 929   -2 216   

35990 Övriga bidrag -37 480         

34310 Fordons- och maskinhyror -68 400 -68 400 -68 400 -68 400 -68 400 

34112 Hyresintäkter lokaler, ej momsregistrerade -83 856 -86 387 -47 307 -88 839 -84 550 

31130 Tillsyns- och tillståndsintäkter 0 0 -300   -300 

30190 Övrig försäljning -61 295         

    -451 031 -297 716 -116 007 -159 455 -153 250 

       Kultur ID 5503+5511+5201 2018 2017 2016 2015 2014 

Konto Konto (T)           

36990 Övriga intäkter -82 955 -58 428 -100 397 -159 142 -59 538 

36983 Deltagaravgift -1 600 -2 832 -630 -1 569 -1 646 

36940 Böter böcker -2 400 -2 631 -4 664 -4 029 -2 856 

36982 Grupp   -1 280 -5 250 -3 000 -2 844 

36981 Guidning -4 500 -10 200 -5 970 -11 590 -7 801 

36980 Entréer   -250 -1 820   -620 

36110 Försäljning av verksamhet till annan kommun   -1 715       

35990 Övriga bidrag -153 462 -154 696 -54 977 -67 948 -84 314 

35190 Övriga statsbidrag -233 577 -141 276 -122 750 -30 000   

34112 Hyresintäkter lokaler, ej momsregistrerade     -400 -1 000 -5 400 

30191 Försäljning livs -225 -1 960 -446 -879 -252 

30190 Övrig försäljning -76 715 -27 845 -32 269 -23 832 -4 168 

30140 Kopiering -11602 -9 360 -9 636 -4 687 -6 381 

30150 Porton     -28 -183   

30130 Försäljning böcker -11 147 -16 208 -19 902 -30 380 -9 235 

    -578 183 -428 682 -359 139 -338 239 -185 055 
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§ 94   Dnr: NBGK 2019/0297 
 

Ekonomisk jämförelse mellan aktiviteter gällande idrott och 
kultur 

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

saknas underlag. 
2. Ärendet tas upp på sammanträdet den 7 oktober 2019.  

 

Sammanfattning 
På sammanträdet den 24 juni 2019, paragraf 71 får sektorchef i uppdrag att ta fram 
en sammanställning av erhållna externa medel fem år tillbaka. 

 
 
Skickas till: 
Sektorchef Joachim Stridsberg 
Akten 
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§ 95   Dnr: NBGK 2019/0080 
 

Yttrande över motion om en djurbadplats  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Motionen bifalls delvis, innebärande att demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet uppdras att skylta upp Prostudden som tillåtet bad av 
djur. 

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. 

Sektorn för demokrati- och samhällsutveckling har fått i uppdrag att yttra sig 
gällande motionen kring hundbadplats. Sektorn anser att en hundbadplats är bra 
och ännu bättre om vi kan ha en officiell plats att marknadsföra.  
Idag så finns det 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. 
 

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

I enlighet med de kommunala ordningsföreskrifterna och erfarenheter från andra 
kommuner så anser sektorn att det är bra att särskilja på hundbad och offentliga 
bad. Där anser vi att dagens ordningsföreskrifter fyller ett gott syfte. Däremot så är 
det flertal hundägare som låter sina hundar bada vid Prostudden som anses vara en 
lämplig placering utav hundbadplats och omtyckt utav hundägare. 
Utifrån sektorns möjligheter så kan vi hänvisa hundägare till Prostudden och sätta 
upp skylt. Sektorns möjligheter att iordningställa speciellt för hundar anser sektorn 
inte finnas möjlighet till inom befintlig ekonomisk ram. Dock så kan vi i våra 
kanaler hänvisa dit.  
 

 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 17 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96   Dnr: NBGK 2019/0079 
 

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

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Ärendet återremitteras till sektor demokrati- och samhällsutveckling. 
2. Yttrandet ska vara klart senast den 23 september 2019 för godkännande av 

demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 7 oktober 2019. 

Sammanfattning 
Sektorn har fått i uppdrag att yttra sig i delar utav motion gällande kräftfiske i 
Noren. Då Noren, till skillnad från Målsjön, innefattar fiskerättigheter så har 
kommunen svårt att ingripa i motionärens intention. Gällande regler om fiskevatten 
och fiske så regleras detta i Fiskelagen där tillsyn och bemyndigande sköts utav 
Länsstyrelsen.  
 

Yrkanden 
Peter Vidberg (DiN) yrkar på återremiss av ärendet då det saknas underlag 
angående delen invasiva arter i motionen. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchef Joachim Stridsberg 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 18 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 97   Dnr: NBGK 2019/0070 
 

Yttrande över medborgarförslag om ånära utomhusgym / 
träningsstation i centrala Norberg 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet föreslår avslag då det redan finns två 
utomhusgym/träningsstation varav ett är centralt i Norberg (Stockrosen). 

Sammanfattning 
Förslagsställaren ställer frågan till kommunen om ett ånära alternativ för placering 
av ett utomhusgym/träningsstation för att erbjuda medborgare möjlighet till en 
bättre hälsa med mera. Detta ligger i linje med sektorn för demokrati- och 
samhällsutveckling och Norbergs kommuns intention.  
På grund av rådande budgetläge så föreslår utskottet avslag. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 19 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98   Dnr: NBGK 2019/0091 
 

Återrapport - Utrymningsväg vid Berghuset (Besökscentrum)  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Södra Dalarnas Räddningsförbund SDR, har den 5 oktober 2018 genomfört en 
brandtillsyn vid besökscentret vid Karlberg. Det framkom att det var en avsaknad 
av utrymningsväg på övervåningen. 
Utrymningsväg finns och är godkänd. 

 
 
Skickas till: 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
Akten 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 20 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99   Dnr: NBGK 2017/0245 
 

Återrapport-Bifallen motion gällande kulturhus/kulturstråk 

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Rapporten godkänns. 

Sammanfattning 
Arbetsgruppen har beslutat att anordna en kulturträff den 26 augusti 2019 som ska 
bli startskottet till en kulturstrategi för Norbergs kommun.  
Tillsammans med den nya satsningen på Visit Norberg kommer detta att omfatta 
och utveckla tänket kring vad kan göras för att fikaturister ska stanna en timme extra i 
Norberg.  
En utredning kring kulturstråket Kärrgruvan/Linnégatan har initierats. 
 

1. Arbetsgruppen med nytillträdde Kulturchef Joachim Stridsberg som 
ordförande har beslutat att ha en kulturträff i Teaterbiografen den 26 
augusti 2019. Kulturträffen ska bli startskottet för skapandet av en 
kulturstrategi för Norbergs Kommun. Skapandet av kulturstrategin kommer 
att innehålla föreläsningar, workshops och studiebesök, bland annat då till 
kulturhuset i Hallstahammars kommun 

2. Demokrati- Samhällsutvecklingsutskottet har sjösatt sin turistsatsning 
VisitNorberg, som tillsammans med arbetet kring den nya kulturstrategin 
kommer att omfatta och utveckla tänket kring vad som kan göras för att 
fikaturister ska stanna en timme extra i Norberg. 

3. Demokrati- och Samhällsutvecklingsskottet har beslutat att initiera en 
utredning kring Kulturstråket Kärrgruvan/Linnévägen. Utredningen görs 
med personal i befintlig ram. 

 

 
 
Skickas till: 
Putte Dahlström för kännedom 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 21 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100   Dnr: NBGK 2019/0043 
 

Avtal om förhyrning av lokaler med Karbenningbygdens 
ekonomiska förening  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Sektorn för demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet ges i fortsatt 

uppdrag att ta fram förslag till nytt avtal med Karbenningsbygdens 
ekonomiska förening. 

2. Avtalet ska vara klart senast den 23 september 2019 för godkännande av 
demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet den 7 oktober 2019. 

Sammanfattning 
Sektorn har fått i uppdrag utav utskottet att se över det avtal som skrivits med 
Karbenningbygdens ekonomiska förening. Sektorn har haft möte med föreningen 
gällande bidrag och verksamhet. Ärendet har en lång historik med försäljning av 
fastighet samt upprustning utav denna.  
I möte med föreningen så anser man att verksamheten inte kommer att kunna 
bedrivas vid en eventuell nedskärning utav bygdebidraget och man har inte råd att 
bibehålla fastigheten. På så vis, enligt avtalet, riskerar kommunen att återigen få en 
fastighet att sköta om utan en finansieringsplan.  
Det möjliga är att synliggöra och öka upp verksamheter för att få mer kvalité utav 
bygdebidraget. Då ärendet är väldigt komplext så behöver ärendet utredas vidare för 
att sedan kunna se över och återkomma med mer detaljerad och nytt förslag till 
avtal.  
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchef Joachim Stridsberg 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 22 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101   Dnr: NBGK 2018/0413 
 

Återremiss av ansökan från Föreningen Engelbrektsloppet om 
medfinansiering av spårmaskin  

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

saknas underlag. 
2. Ärendet tas upp på sammanträdet den 7 oktober 2019.  

Sammanfattning 
Engelbrektsloppet har inkommit med en ansökan till Norbergs kommun om stöd 
för att införskaffa en spårmaskin. Syftet med den nya maskinen är att effektivisera 
och utveckla loppen. Föreningen Engelbrektsloppet har hittat en begagnad maskin 
som skulle passa föreningens ändamål. Kostnad för maskinen är initialt 275 000 
kronor och sedan cirka 100 000 kronor årligen i fem år. 
 

Yrkande 
Niklas Johansson (S) yrkar återremiss av ärendet på grund av sent inkomna 
handlingar till utskottet.  
Peter Vidberg (DiN) bifaller Johanssons förslag. 

 
 
Skickas till: 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 23 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 102   Dnr: NBGK 2019/0093 
 

Återremiss av medborgarförslag om skate- och kickboardpark  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets förslag till 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
Medborgarförslaget avslås med anledning av att en byggnation av en skate- och 
kickboardpark belägen vid Kraftcentralen är ej aktuell med tanke på det aktuella 
budgetläget. 

Sammanfattning 
Norbergs kommun har tidigare fått ett medborgarförslag om att anlägga en skate- 
och kickboardpark i kommunen.  
 
Ärendet återremitterades till demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet från 
kommunfullmäktige den 6 maj 2019, paragraf 54, för utredning av förutsättningar 
och kostnader för en fast plats för skate- och kickboardpark. 
 

 
 
Skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Akten 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 24 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 103    
 

Rapport från besöksnäringen  

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
besöksnäringen: 

 Rapport från kulturträffen 26 augusti, tanken är att det ska leda till en 
kulturstrategi som ska vara klar om ett år. 

 Visit Norberg; app, Facebook samt hemsida är lanserad. 

 Berättarbänken (Frida Hansdotter berättar) vid brunnen på torget är invigd. 

 Många besök i sommar på Norbergs besöksmål. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 25 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 104    
 

Rapport från näringslivet  

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
näringslivet: 

 Företagsbesök kommer att ske. 

 Ny ägare till före detta NEED Coffeeshop & Decor, öppnar inom kort. 

 Bokbinderi har startat verksamhet i Abrahamsgården. 

 Näringslivsplan är påbörjad. 

 Morgonsoffa, torsdag 5 september. 

 Konkurser i Norberg har halverats sedan förra året. 

 I näringslivsrankingen har Norberg sjunkit. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 26 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 105    
 

Rapport om idrottshallen  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
1. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tackar för informationen. 
2. Sektorchef uppdras att ha en löpande dialog med Norra Västmanlands 

Kommunalteknikförbund gällande förstörelse på utsidan av idrottshallen 
Frida Hansdotter Arena. 

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

 Padelbanan invigs 1 september 2019, inställt på grund av åska och regn. 

 FRI-systemet är på gång 

 Lokalvård kommer att omförhandlas. 

 Föreningsträff i oktober. 

 Kvinna in i Sverige vill använda hallen till olika arrangemang. 

 Mosaiken är väldigt tung, problem med att fästa den på vägg. 

 Fasaden på arenan, Tobias tar o kollar. Är i dagsläget bara ihoplappat. 
Vatten och fukt kan tränga in. 

 Tobias och Joachim har haft träff med ”bastugänget”. 
 

 
 
Skickas till: 
Sektorchef Joachim Stridsberg 
Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 27 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr:  
 

Rapport om biblioteket  

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

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande information om 
biblioteket: 

 Beslut från Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund att källaren på 
biblioteket kommer att dräneras till våren. 

 Cecilia Andersson, blivande bibliotekarie, har fått anställning på biblioteket 

 Lisa Bergh, arbetar 50% tidsbegränsat, bibliotekarie 

 Niklas Persson arbetar med ett projekt via Kulturrådet. 

 Koha, bibliotekssystem, är implementerat 

 Kulturkalaset 5 oktober, invigning av barnhörnan bland annat. 
 

 
 
Skickas till: 
- 
 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 28 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107    
 

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: 

 Niklas Persson, är ej på Unkan längre, tjänstledig. Under hösten kommer 
timvikarie att tillsättas. Vikariatet kommer att utlysas till våren. 

 

 
 
Skickas till: 
- 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 29 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 108   
 

Rapport om aktuella personalfrågor  

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

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

 Cecilia Andersson 

 Lisa Bergh 

 Niklas Persson 

 Mohammed 50% på Unkan 
 

 
 
Skickas till: 
- 
 
  



 
Demokrati- och 
samhällsutvecklingsutskottet 
 

 Protokoll 30 (30)  

Sammanträdesdatum  

2019-09-02  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109    
 

Meddelanden  

Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottets beslut 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet tar del av informationen 

Sammanfattning 
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet delges följande meddelanden: 
Dnr Meddelande 

NBGK 2019/0237 Ansökan om varumärkesregistrering, Visit Norberg i 
Bergslagen 

NBGK 2019/0290 Morbergskonstens stånggång. Antikvarisk rapport över 
arbeten 2018-2019. 

 Järnkontorets Lapphyttekommitté, muntlig information 

 Den 20 september tas beslut var Ekomuseums nya 
besökscenter ska ligga. 

 
 

 
 
Skickas till: 
Akten 
 
 
 


